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Terugblik 
Op maandag 23 augustus hebben we met alle kinderen en medewerkers van de Elimschool het 
schooljaar geopend in de gymzaal. Het was ruim 1,5 jaar geleden dat we ‘in’ school met z'n allen bij 
elkaar konden komen. Het jaarthema ‘Samen Sterk’ hebben we op verschillende manieren aan bod 
laten komen. Tevens hebben we kinderen door middel van een sketch laten ervaren dat we niet 
zonder elkaar en onze God van liefde kunnen. Wellicht kunnen de kinderen thuis uitleg geven bij 
onderstaande dia's vanuit onze powerpoint. 
Het komende schooljaar zullen we elke maand als school bij elkaar komen voor de maandviering.  
Naast deze opening hebben we aan de kinderen verteld wat de rol van de vertrouwenspersonen 
zijn binnen onze school. Alle kinderen die graag even met de vertrouwenspersonen in gesprek 
willen, mogen een briefje met hun naam in de paarse brievenbus (in de hal van de school) doen. Juf 
Anke Kreijkes en juf Henriët Stenekes zullen dan met de leerlingen in gesprek gaan. 
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Jaaropening PCPO 
Woensdagavond 25 augustus hebben we mogen genieten van een prachtige viering: de opening van 
het schooljaar van PCPO. In verband met de coronaperiode hebben velen de viering online bekeken. 
Vanuit de Elimschool hebben drie kinderen een prijs gewonnen met het maken van een gezamenlijk 
gedicht. Mooi dat dit gedicht tijdens de viering werd voorgedragen! 

 

Hoofdluiscontrole 
Op woensdag 25 augustus zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Helaas zijn er 
verschillende leerlingen in verschillende groepen met neten en luizen. De ouders van deze 
leerlingen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Op 8 september zal er een nieuwe controle 
komen. 
 
Fruitmand 
Eva H. heeft afgelopen week een fruitmand gewonnen. MB1 heeft er met z’n allen van genoten! Het 

fruit was heerlijk!  
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Gezinsactiviteit 

Normaal gesproken hebben we in september een gezinsactiviteit. We hebben als team besloten om 
de gezinsactiviteit, in verband met de coronaperiode, te verplaatsen naar het voorjaar. We hopen 
dat we in het voorjaar weer met meer mensen bij elkaar mogen komen! 

 

Personeel 

Donderdag 9 september gaat juf Laura Vosgezang als IB-er weer aan het werk. We vinden het fijn 
dat Laura haar werkzaamheden na haar zwangerschapsverlof weer gaat oppakken. Laura zal in de 
komende weken haar werkuren weer opbouwen. 
Tot de kerstvakantie hebben we het aantal uren voor Interne Begeleiding tijdelijk uitgebreid. 
Hierdoor zal Esther Vossebelt tot de kerstvakantie meewerken als Intern Begeleider. 

 

Informatieavond 

Dinsdagavond 7 september houden we in school per groep een informatieavond. Per groep heeft u 
een uitnodiging ontvangen. Wilt u gedurende de avond (binnenkomst, in de klas, naar buiten gaan) 
rekening houden met 1,5 meter afstand tot andere ouders en medewerkers? 
We zijn blij dat we deze avond weer fysiek bij elkaar kunnen komen! 

 

 

Brandoefening 

Donderdagmiddag 16 september voeren we aangekondigde brandoefening uit.  
Driemaal per jaar hebben we een brandoefening. Voor kinderen en medewerkers is het fijn om dit 
frequent te oefenen, zodat we ‘zo rustig en snel mogelijk’ het pand kunnen verlaten. 
Op 6 oktober hebben onze BHV-ers weer een studiemiddag waarin alle aandachtspunten weer 
worden herhaald. Gedurende de schoolweek zijn er altijd collega's met BHV in school aanwezig. 

 

Privacy voorkeuren in Parro 

Wat fijn om te zien dat van bijna alle leerlingen de privacyvoorkeuren zijn ingevuld. Hebt u dit nog 
niet gedaan, hier staat nog even hoe het moet: 

 
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. 

 

 

Agenda 

Dinsdag 7 september   Informatieavond in school. Aanmelding via Parro. 
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 
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