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Terugblik 

Studiedag 25 oktober  
De studiedag van 25 oktober hebben we als team zinvol ingevuld. Dit schooljaar gebruiken we om een nieuwe 
rekenmethode uit te kiezen. Het leerteam ‘rekenen’ heeft samen met het team enkele piramides gemaakt 
met uitgangspunten waar een nieuwe rekenmethode aan moet voldoen. Dit leverde mooie, zinvolle en 
inhoudelijke gesprekken op. Vervolgens hebben we een eerste introductie gehad van het leerteam ‘nieuwe 
godsdienstmethode'. Willen we werken met een bijbelrooster of met een methode van een uitgever? In de 
komende maanden zullen we hier een keuze in gaan maken. Na die onderwerp hebben we met elkaar 
gesproken over de visie van de Elimschool. In de komende maanden zullen we dit onderwerp regelmatig naar 
voren laten komen. We vinden het mooi om na te denken over het onderwijs binnen de Elimschool. Wat zijn 
onze mogelijkheden en wat zijn onze grenzen van zorg? Het inhoudelijke deel van de studiedag hebben we 
afgesloten met een presentatie van Rianne Wellenberg. Tijdens de presentatie hebben we mogen zien en 
ervaren welke teamrollen we binnen ons team kennen. De studiedag hebben we afgesloten met een 
Wokavond. Tijdens deze avond hebben we als team Sylvia Minkjan in het zonnetje gezet! 

 

Brandoefening 26 oktober 
Op 26 oktober hebben we onze tweede ontruimingsoefening van schooljaar 2021-2022 gehouden. We zijn 
als BHV-ers trots op onze leerlingen! Binnen 2 minuten stonden alle kinderen buiten en binnen 5 minuten 
konden we weer naar binnen.  

 

Nationaal Schoolontbijt op 2 november 
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen genoten van een lekker schoolontbijt. Het is fijn om samen met de 
kinderen te genieten van het samen ontbijten op school. Een goed ontbijt is belangrijk voor een gezonde 
start van de schooldag.  

 

Personeel  
Op 11 november vinden de sollicitatiegesprekken plaats voor de vacature ‘directeur Elimschool'.  
We wensen de sollicitatiecommissie fijne en zinvolle gesprekken toe en we hopen dat er een passende 
directeur uit de gesprekken naar voren komt! 

 

Op dit moment zijn alle teamleden gezond en zijn we blij dat we onze groepen dagelijks goed kunnen 
bemensen. In de afgelopen maanden hebben we alle vervangingen intern weten op te lossen. 
Helaas zijn er geen invallers van buiten onze school beschikbaar om bij ziekte of afwezigheid in te vallen.  
Aangezien het aantal coronabesmettingen in Nederland, maar ook in Rijssen-Holten stijgt, kan er een 
situatie ontstaan dat een of meerdere medewerkers in quarantaine moeten. Mocht er een moment komen 
dat we dit niet intern kunnen oplossen, zijn we genoodzaakt om groepen kinderen thuis te laten werken.  
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Welkom 

Na de herfstvakantie zijn een paar leerlingen bij ons gestart. Van harte welkom bij ons op school! 
In verband met de AVG delen we geen namen in onze nieuwsbrief. Via Parro hebben betreffende groepen 
gelezen wie we mochten verwelkomen binnen de Elimschool! 
 

Ouderbijdrage 2021-2022 

Wat geweldig dat we al van zoveel leerlingen de ouderbijdrage hebben ontvangen. Hartelijk dank 
daarvoor. Mocht u het zijn vergeten, wilt u dan de bijdrage z.s.m. overmaken? 
Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij Pieter Olthof. 

 

Dankdag 

Dit jaar hebben we dankdag gevierd in onze eigen groepen. We waren graag met de school naar de 
kerk gegaan, maar vanwege de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Alle groepen hebben 
de gezamenlijke Powerpoint bekeken en hebben we in de groepen gezongen.  

 

Schoolfruit  

 

 
Vanaf maandag 15 november doen we als Elimschool weer mee 
met het schoolfruit. Dit programma duurt 20 weken.  
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgt uw kind dan fruit van 
school en hoeft u zelf geen fruit mee te geven (tenzij er een 
fruitsoort aangeboden wordt dat uw kind echt niet lust, dan mag 
u een vervangend stuk fruit meegeven). Van tevoren hoort u welk 
fruit er aangeboden wordt zodat u zelf kunt bepalen of uw kind 
het fruit lust. We gaan wel met de kinderen samen ontdekken 

welke fruitsoorten er allemaal zijn en zullen ook zeker uw kind motiveren om van de verschillende 
soorten te proeven.   

 

Streetwise 12 november 

Vrijdag 12 november doen we als school mee met ANWB Steetwise. We vinden het belangrijk dat alle 
kinderen in alle groepen in aanraking komen met een mooie opbouw aan verkeersactiviteiten. Aangezien er 
verschillende onderdelen zijn, ontvangt u zo nodig informatie via Parro. Het is belangrijk om deze 
Parroberichten goed te lezen. 

 

Bijlage 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een vacature voor pedagogisch medewerker bij de 
Kindertuin. Wellicht kent u iemand die geïnteresseerd is in deze baan! 

 

Agenda 

Vrijdag 12 november   ANWB Streetwise 
Donderdag 18 november  Inloopavond: Helaas moeten we de inloopavond in verband
     met de nieuwe maatregelen annuleren. Het is niet mogelijk
      om de 1,5 meter afstand hierbij te garanderen. 
Vrijdag 19 november   Nieuwsbrief 7 
Woensdag 24 november  MR-vergadering Elimschool 
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Ter inspiratie  
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