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Terugblik 
Fijn om te zien en te merken dat alle kinderen en medewerkers goed bezig zijn om met elkaar een 
nieuwe groep te vormen. Het opnieuw vormen van een groep (na een zomervakantie) kost meestal 
een week of zes/zeven. We noemen dit de ‘gouden weken'. Mocht u de indruk hebben dat uw zoon 
of dochter nog niet helemaal gewend is aan de groep, dan bent u van harte welkom om dit te 
bespreken met de groepsleerkracht. 

 

In de afgelopen weken hebben we als directie verschillende groepen bezocht. Vervolgens hebben 9 
teamleden een beoordelingsgesprek gehad en zijn we met alle andere medewerkers begonnen aan 
een nieuwe gesprekscyclus. We zijn trots op de kwaliteiten die onze medewerkers dagelijks laten 
zien! Wellicht kunt u de leerkrachten van de groep van uw zoon of dochter komende week een 
positief berichtje sturen. Op 5 oktober krijgen alle medewerkers een attentie in het kader van de 
‘dag van de leraar'!  
 

Personeel  
Maandag 4 oktober zal juf Anneloes Meijer weer beginnen met haar werkzaamheden binnen onze 
school. Na een periode van afwezigheid (zwangerschapsverlof en bevallingsverlof) wensen we 
Anneloes weer veel werkplezier toe. Anneloes zal gaan werken in OB2.  
We willen juf Jeanine Baan ontzettend bedanken voor de extra inzet in de afgelopen periode! 
Jeanine zal vanaf komende week weer werkzaam zijn in 1 groep: OB3. 

 

In de komende weken nemen we afscheid van juf Sylvia Minkjan. Mocht u als ouder of verzorger op 
12 oktober even langs willen komen, dan bent u van harte welkom tussen 15.30 en 17.00 uur. Wij 
vragen u om dan even een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres. 
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Werkzaamheden noodlokaal 

   

 

De werkzaamheden voor het plaatsen van het noodlokaal verlopen voorspoedig. Rond de 
herfstvakantie hopen we dat alle werkzaamheden zijn afgerond en dat we kunnen beginnen aan 
een interne verhuizing. Groep BB3 zal gebruik gaan maken van het noodlokaal.  
Inmiddels hebben al diverse groepen een kijkje genomen bij de bouw! 

 

Naast bovenstaande bedrijvigheid zal de vloerbedekking van OB1 vervangen worden door een 
mooie vloer van marmoleum. Tenslotte zullen er gordijnen gemaakt worden in de werkruimte van 
juf Daniëlle. 
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Voorleeswedstrijd 

Donderdag 14 oktober houden we onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. We zijn benieuwd wie de 
voorleeskampioen van de Elimschool gaat worden. We wensen de kinderen die meedoen alvast heel 
veel succes! 
Tevens zal juf Sylvia Minkjan op deze middag afscheid nemen van de kinderen van de Elimschool. 

 

 

 

 

Van 6 tot 16 oktober is de christelijke kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’. 
 

 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 

Als bijlage behorende bij deze nieuwsbrief ontvangt u van PCPO een brief voor de vrijwillige 
ouderbijdrage. Na een bijzonder ‘coronajaar’ hopen we dit schooljaar weer zoveel mogelijk als 
‘normaal’ de activiteiten te kunnen organiseren. Voor de beeldvorming is het goed om te weten dat 
alle groepen van onze school voor de zomervakantie een groepsuitje hebben gehad. We hebben er 
toen voor gekozen om geen geld van u te vragen, maar om de kosten van dat uitje te betalen vanuit 
de al betaalde ouderbijdrage. In de loop van komende week ontvangt u via Parnassys/Parro een 
bericht om via schoolkassa te betalen. 
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AVG 

Hierbij willen wij u attenderen op het volgende: 
Foto's die we als school delen op Parro zijn puur voor eigen gebruik. Deze mogen niet op social 
media gedeeld worden. Dit komt omdat een deel van de ouders en verzorgers wel toestemming 
geeft voor het delen van foto's binnen de afgeschermde omgeving van Parro, maar geen 
toestemming geven voor het delen van de foto's op sociale media. 

 

Agenda 

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 

 

Ter inspiratie 
 

U geeft rust (door alles heen) 

 

 

 

Activiteiten in de buurt 
 

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. In de Bibliotheek hebben we leuke 
activiteiten op het programma staan. Goed om door te geven aan ouders en kinderen. 
Rijssen: Woensdagmiddag 6 oktober 14.45 uur leest boswachter Ine voor en zij vertelt over haar 
werk. Leeftijd 3 t/m 6 jaar, gratis en aanmelden is niet nodig. 
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