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Wat een mooi afscheid mocht ik deze week ervaren op de Elimschool! In de gymzaal ben ik door 
alle leerlingen toegezongen, verrast met een map met mooie recepten en een enorme hoeveelheid 
prachtige bloemen!  
Ik kijk met heel veel plezier terug op de jaren op de Elimschool, waarin ik genoten heb van het 
enthousiasme en de spontaniteit van alle leerlingen. Ook heb ik genoten van de contacten met u als 
ouders/verzorgers. Dank voor alle mooie ontmoetingen en gesprekken!  
Ik wens u als ouders/verzorgers met uw kinderen alle goeds toe en een goede verdere tijd op de 
Elimschool.  
Samen met het enthousiaste en deskundige team van deze school gaat dit zeker lukken!  
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Personeel  
De sollicitatiecommissie werkt bij de zoektocht naar een passende directeur voor de Elimschool 
samen met Onderwijs Interim Desk van Arjo de Groot. De vacature zal eind van deze week geplaatst 
worden, zodat de sollicitatiegesprekken in november kunnen plaatsvinden. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen! 
In de komende maanden blijft Pieter Olthof als Interim Directeur verbonden aan de Elimschool.  
 
We zijn blij dat iedereen met veel plezier heeft kunnen werken in de periode van de zomervakantie 
tot de herfstvakantie.  
Namens het team wensen wij alle leerlingen, ouders en verzorgers een fijne herfstvakantie toe! 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 
Op 14 oktober hebben we als school meegedaan met de voorleeswedstrijd. Met alle kinderen van 
de Elimschool hebben we genoten van de prachtige voordracht! We willen de zes kandidaten 
ontzettend bedanken voor hun inzet.  
In verband met AVG zijn we terughoudend in het plaatsen van namen van leerlingen in de 
nieuwsbrief. 

 

Extra vrij 

Nog even voor de zekerheid: maandag 25 oktober hebben alle leerlingen vrij! Ze hebben dus een 
extra herfstvakantie!  
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Ontruimingsoefening/brandoefening 

Op 26 oktober houden we onze 2e (geplande) ontruimingsoefening. 

 

 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 

Vrijdag 8 oktober hebt u via Parro een betaalverzoek ontvangen voor de ouderbijdrage. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Nationaal Schoolontbijt op dinsdag 2 november 

In de bijlage behorende bij deze nieuwsbrief, ontvangt u informatie over het nationaal schoolontbijt 
op dinsdag 2 november. Wij vragen u om deze brief goed door te lezen, zodat u weet wat de 
leerlingen op dinsdag 2 november mee naar school moeten nemen! 

 

Luizencontrole 

Woensdag 27 oktober is er weer de gebruikelijke luizencontrole. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
geen gel en vlechten e.d. in heeft . Hierdoor kunnen de moeders die de controle uitvoeren beter en 
sneller controleren. Hartelijk bedankt! 

 

Agenda 

18 t/m 22 oktober 2021  Herfstvakantie 
Maandag 25 oktober 2021  Studiedag: alle leerlingen vrij. 
Woensdag 27 oktober 2021  Luizencontrole 
Donderdag 4 november 2021 Werkoverleg groepen 1 t/m 4: leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij 

 

Ter inspiratie  

Onderstaand lied gaan we zingen tijdens de maandviering op woensdag 27 oktober 2021. 
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