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Nieuwsbrief  
 

 

 

Schooljaar 2021-2022 nr. 1   20 augustus t/m 3 september 2021 

Terugblik 
In de afgelopen weken hebben we mogen genieten van een welverdiende zomervakantie. 
Als team hebben we ook genoten van de vakantie en hebben in de afgelopen periode alles goed 
voorbereid voor het komende schooljaar.  
We vinden het fijn om alle kinderen maandag 23 augustus om 8.25 uur weer te verwelkomen in 
onze school. We wensen alle kinderen een fijne start van schooljaar 2021-2022! 

 

 

Personeel 

In de komende periode zullen Pieter Olthof (3 dagen per week) en Sylvia Minkjan (2 dagen per week) 
de directie vormen van de Elimschool. De sollicitatiecommissie zal vanaf komende week opnieuw 
op zoek gaan naar een passende directeur van de Elimschool. Sylvia Minkjan zal in de komende 
maanden toegroeien naar haar nieuwe functie binnen PCPO. We zullen u tijdig informeren wanneer 
Sylvia definitief afscheid zal nemen van de Elimschool.  
In de zomervakantie heeft schoonmaakbedrijf Mensink een nieuwe schoonmaakster gevonden die 
de werkzaamheden van Truus gaat overnemen. We verwelkomen Geesje Baan binnen ons team en 
wensen haar veel werkplezier toe! 
In de zomervakantie hebben we een nieuwe onderwijsassistent kunnen benoemen voor de 
vrijdagochtenden in de middenbouw. We verwelkomen Gerdien Sloof binnen ons team! 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van onze orthopodagoog Anne Maneschijn. 
Helaas heeft de sollicitatieprocedure geen passende kandidaat voor onze school en voor PCPO 
opgeleverd. In de komende maanden zal Hilde Berkhoff (orthopedagoog) van Centraal Nederland 
de werkzaamheden voor de Elimschool tijdelijk oppakken. 
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Schoolinformatieboekje 2021-2022 

Het nieuwe schoolinformatieboekje ligt klaar op school. We zullen alle leerlingen maandag een 
informatieboekje mee naar huis geven. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het 
informatieboekje ook digitaal.  
Uiteraard staan we als team altijd open voor het beantwoorden van vragen! 

 

Schooltijden 

In verband met de Coronaperiode gingen onze groepen vorig schooljaar op wisselende tijden naar 
buiten. Vanaf maandag hanteren we weer onze normale begin- en eindtijden van een schooldag. 
De leerlingen verzamelen voor schooltijd op ons eigen schoolplein. Vanaf 8.15 uur mogen de 
leerlingen op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel en om 8.30 uur zit iedereen in 
zijn/haar groep. Op dit moment is het nog niet toegestaan dat ouders en verzorgers zonder 
afspraak in school komen. 
We hanteren aan het einde van de schooldag onze normale tijden. Deze tijden staan uitgewerkt op 
bladzijde 2 van het schoolinformatieboekje.  

Hieronder nog even de schooltijden voor het komende schooljaar:   

  

Maandag     8.30 – 14.45*    

* groep 1 leerlingen van OB1 gaan op maandag tot 12.00 uur naar school.  

Dinsdag 8.30 – 14.45    

Woensdag   8.30 - 12.15      

Donderdag  8.30 – 14.45   

Vrijdag          8.30 – 12.00 (OB1 t/m MB1)  

8.30 - 14.45 (MB2 t/m BB3)  

   

Wilt u rekening houden met deze schooltijden, en dit ook aan het taxibedrijf doorgeven als uw kind 
met de taxi naar school gaat?   

  

Meenemen 

Wilt u eraan denken om uw kind a.s. maandag weer een theedoek mee te geven? En denkt u ook 
aan drinken en fruit voor de ochtendpauze en drinken en brood voor de middagpauze? 
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Parro 

De app ‘Parro’ is weer overgezet naar het nieuwe schooljaar, zodat u via deze app alle informatie 
rondom de groep van uw kind weer kunt volgen. Wilt u kijken of u weer kunt inloggen in Parro? Lukt 
dit niet, dan kunt u ons een e-mail sturen, zodat we u een nieuwe koppelcode toe kunnen sturen. 

 

 

Privacy voorkeuren in Parro 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving 
heeft gevolgen voor hoe je als school met data en beeldmateriaal omgaat. In de app ‘Parro’ die we 
gebruiken, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) makkelijk aangeven welk beeldmateriaal we van uw kind 
waarvoor wel of niet mogen gebruiken. Dit wordt dan gelijk geregistreerd in administratiesysteem 
‘Parnassys’. 

 
Om deze reden willen wij u vragen om voor uw kind(eren) de privacy voorkeuren in te stellen via 
Parro. Het gaat hierin om de vraag of wij foto’s van uw kind mogen plaatsen in: 

- De nieuwsbrief (deze wordt verstuurd aan de ouders van de school en het team en wordt 
geplaatst op de website van de school) 
- Op Parro (alleen zichtbaar voor de ouders van de groep van uw kind) 
- In de schoolgids (deze wordt gegeven aan huidige en nieuwe ouders van de school) 
- Op social media: dit gaat om de facebookpagina van de school 
- Op de website van de school 
- Ook wordt gevraagd of u toestemming geeft voor deelname aan onderzoeken. Dit gaat om 
algemene onderzoeken van bv. de onderwijsinspectie of studieonderzoeken. Dit zijn altijd 
onderzoeken waar de persoonsgegevens van uw kind privé blijven. Het gaat er hierbij om of we 
bv. leerresultaten mogen delen met een onderzoeksbureau of met een student of leerkracht die 
voor zijn/haar studie een onderzoek binnen onze school doet, waarbij deze gegevens 
geanonimiseerd worden, dus niet te herleiden zijn naar uw kind.  
 
Het instellen van uw privacy-voorkeuren gaat als volgt: 
Stappen in Parro: 
1. Ga naar instellingen 
2. Klik op ‘Privacy voorkeuren’ 
3. Vul uw privacy voorkeuren in en klik vervolgens op opslaan. 
4. Vul dit in voor al uw kinderen. 

 

Gymrooster 

Op bladzijde 16 van het informatieboekje staat het gymrooster van 2021-2022. 
Maandagmiddag: MB2, MB1, OB3 
Dinsdag:  BB2, BB1, BB3, MB3 
Woensdagochtend: OB1, OB2 
Donderdagmiddag: OB3, MB2, MB1 
Vrijdag:  OB2, OB1, MB3, BB3, BB2, BB1 
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Corona- en beslisboom 

In de bijlage ontvangt u de meest recente ‘beslisboom'. Het is belangrijk om de stappen zorgvuldig 
door te nemen. Op dit moment is het voor ouders en verzorgers nog niet toegestaan om zonder 
afspraak in school te komen. 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 

Bestuursbesluit verhoging vrijwillige ouderbijdrage m.i.v. schooljaar 2021/2022  
In goed overleg met de GMR en na hun instemming zal de ouderbijdrage na jaren weer worden 
verhoogd. De directies hebben aangegeven niet meer uit te komen met deze bijdrage. Nu kunnen 
natuurlijk de ambities naar beneden worden bijgesteld, maar het is ook fijn als de tradities van o.a. 
vieringen, schoolreizen, kampen, Sint-cadeautjes en Kerstboekjes kunnen worden gehandhaafd. 
De bijdrage wordt verhoogd van 15 naar 20 euro per kind, en van 7,50 naar 10 euro voor een half 
schooljaar. Voor drie kinderen of meer gaat de maximale bijdrage van 45 naar 60 euro. 
Met vriendelijke groet, 

   
Frans Nawijn 
directeur-bestuurder 

 

Agenda 

Vrijdag 20 augustus   Nieuwsbrief 1 van schooljaar 2021-2022  
Maandag 23 augustus  Eerste schooldag na de zomervakantie! 
Woensdag 25 augustus  Opening Schooljaar PCPO: vooraf aanmelden voor de viering
     met max. 250 personen in de Schildkerk. 
Woensdag 25 augustus  Hoofdluiscontrole 
Dinsdag 7 september   Informatieavond (organisatie i.v.m. corona volgt via mail). 
Donderdag 23 september  Aangezien we nog niet met 300 mensen bij elkaar mogen 

     komen, gaat de gezinsactiviteit op 23 september niet door. 
18 t/m 22 oktober 2021  Herfstvakantie 
Maandag 25 oktober 2021  Studiedag: alle leerlingen vrij. 
Donderdag 4 november 2021 Werkoverleg groepen 1 t/m 4: leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij 
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Ter inspiratie 
Ook in het komende schooljaar mogen we erop vertrouwen dat God met ons mee zal gaan op de 
reis die we met elkaar maken door het nieuwe schooljaar. In onderstaande link kunt u genieten van 
een prachtig lied ‘Ik zal er zijn'.  

 

Ik zal er zijn | Sela 
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