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Nieuwsbrief  
 

 

 

Schooljaar 2021-2022 nr. 2   18 september t/m 1 oktober 2021 

Terugblik 
Informatieavond 
Als team en directie hebben we enorm genoten van het feit dat vrijwel alle ouders en verzorgers 
weer in school mochten komen voor de informatieavond. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet en aanwezigheid! 
 
Brandoefening 
Op donderdag 16 september hebben we onze 1e brandoefening van dit schooljaar gehouden. Fijn 
dat alle kinderen met hun groep rustig naar buiten liepen. De groepen konden in verband met 
werkzaamheden rond de school geen gebruik maken van de hoofdingang. Toch is het iedereen 
gelukt om binnen 3 minuten netjes buiten te staan! Complimenten. De BHV-ers worden op 
woensdagmiddag 6 oktober weer geschoold middels een herhalingscursus BHV. 
 

Hoofdluiscontrole 

Op 8 september zijn meerdere groepen nogmaals gecontroleerd op hoofdluis.  

 

Personeel 

Juf Gerdien werkt op vrijdagochtend als onderwijsassistent bij ons op school. Vorige week was 
Gerdien afwezig door ziekte. Ze hoopt op 24 september haar werkzaamheden weer op te pakken. 

 

Juf Laura Vosgezang is op 9 september weer begonnen met haar werkzaamheden als Intern 
Begeleider. Fijn dat ze na haar zwangerschapsverlof weer binnen onze school aan het werk is.  

 

Werkzaamheden noodlokaal 

Sinds gisteren zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor het plaatsen van het 
noodlokaal. De grondwerkers hebben alle struiken afgevoerd en zorgen voor een goede ondergrond 
om het noodlokaal te kunnen plaatsen. Het lijkt erop dat het noodlokaal op vrijdag 24 september 
geplaatst gaan worden. Vervolgens zal het straatwerk aangepakt worden. In de daaropvolgende 
weken zal het water, de elektriciteit en het internet aangesloten worden. We streven ernaar om 
rond de herfstvakantie BB3 te verwelkomen in het noodlokaal. 
Mocht u gebruik maken van de hoofdingang van de school, dan vragen wij u om goed uit te kijken. 
Gedurende de komende weken kunt u ook gebruik maken van de ingang naast het lokaal van MB2. 
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Afscheid juf Sylvia Minkjan 

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen, 
Enkele maanden geleden heeft u vanuit Sylvia Minkjan een mail ontvangen waarin zij heeft 
toegelicht dat ze gaat stoppen als directeur van de Elimschool. Sylvia zal in de week van 11 t/m 15 
oktober 2021 afscheid nemen van ouders, leerlingen en het team. Alle ouders en verzorgers van 
onze school zijn welkom Sylvia te bedanken voor haar inzet. U bent welkom voor een informeel 
afscheid in de gymzaal van de Elimschool. Zie hiervoor de meegestuurde uitnodiging. Op donderdag 
14 oktober neemt Sylvia afscheid van de leerlingen van de Elimschool. 
Gelukkig blijft Sylvia Minkjan als P&O adviseur werken binnen onze vereniging. We wensen Sylvia 
en haar gezin alle goeds en Gods zegen voor de toekomst.  

 

Even voorstellen 

 

Hallo allemaal! Ik ben Fenice Lankamp. Ik woon in Rijssen met mijn man 

en onze 2 kinderen en ben ondertussen al 10 jaar leerkracht op de 

Elimschool. Nog steeds geniet ik enorm van onze manier van lesgeven, 

waarbij het welbevinden en de behoeften van de kinderen centraal staan.  

 

Dit jaar zal ik op maandag geen vaste groep hebben, maar vervang ik zo af 

en toe de juf/meester van uw zoon/dochter. Hij of zij heeft die dag de tijd 

om te investeren in de groep en in de kinderen. Denk hierbij aan het 

maken en uitzetten van plannen of het voeren van kindgesprekken.  

Vandaar dat ik me even voorstel. Voor vele van jullie ben ik ondertussen 

wel een bekend gezicht, maar er zullen ook genoeg ouders zijn die mij nog niet kennen. Dus als u 

en jullie mijn naam voorbij zien of horen komen, dan heeft u nu in elk geval een gezicht bij deze 

naam. En wie weet spreken we elkaar in de toekomst, tot dan! 

 

Vrolijk theater 

Zaterdagavond 18 september zijn de leerlingen uit de groepen MB1 t/m BB3) welkom in de 
Ontmoetingskerk in Rijssen. Er komt een geweldige poppenspeler/goochelaar/verhalenverteller . 
De uitnodiging is toegevoegd onder deze nieuwsbrief. Het lijkt ons voor onze leerlingen een hele 
mooie avond, dus van harte aanbevolen. 

 

Agenda 

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 
 
Afgelopen woensdag hebben we met alle kinderen en medewerkers genoten van de maandopening 
in de gymzaal. Wat fijn om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar een mooi verhaal. Juf 
Kreijkes vertelde over Rob die aardig kon zijn voor Mark, die helemaal niet aardig was voor hem. 
Dat wil God graag van ons. Dat we voor iedereen aardig zijn. Soms is dat best lastig. 
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Uitnodiging Vrolijk Theater 
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