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Terugblik 

Dankdag 
Dit jaar hebben we, in verband met de coronamaatregelen, Dankdag in onze eigen groep gevierd. We willen 
iedereen bedanken voor de mooie opbrengst van de actie voor de voedselbank.  Afgelopen week hebben we 
€ 230,00 naar de voedselbank overgemaakt! 

 

 

 
ANWB Streetwise 
Op 12 november 2021 hebben we als Elimschool meegedaan met ANWB Streetwise. U heeft via uw zoon of 
of dochter wellicht enthousiaste verhalen gehoord! Via Parro hebben we foto's met u als ouders en 
verzorgers gedeeld! In de bijlage ontvangt u van ANWB Streetwise informatie over het dragen van een 
autogordel. In 2023 zal de Elimschool opnieuw  met ANWB Streetwise mee gaan doen! 

 

 

 

Personeel  
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur Elimschool 
Helaas zijn er geen passende brieven binnen gekomen en hebben er geen sollicitatiegesprekken 
plaatsgevonden. De sollicitatiecommissie zal in de komende maanden met PCPO afstemmen hoe we 
kunnen komen tot een passende directeur voor de Elimschool. We houden u rond het voorjaar van 2022 op 
de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
Tot de zomervakantie zal ik, Pieter Olthof, voor drie dagen per week verbonden blijven aan de Elimschool. 
Ik werk dagelijks met veel plezier met het team samen aan het onderwijs aan uw kinderen.  
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Veel scholen hebben op dit moment te maken met positieve besmettingen van leerlingen en medewerkers. 
Tot op heden lukt het ons om alles intern goed op te lossen en is het nog niet nodig dat groepen in 
quarantaine moeten. Achter de schermen zijn we bezig om voorbereidingen te treffen om thuisonderwijs 
op te starten voor het geval dat nodig mocht blijken. 
Afgelopen dinsdag heeft Harold Kruizinga (leerkracht en ICT-er) in de midden- en bovenbouw samen met 
de leerlingen geoefend om in te loggen in Classroom. Op het moment dat een of meerdere groepen thuis 
moeten werken, weten de leerlingen hoe ze moeten inloggen. Via Parro houden de leerkrachten u op de 
hoogte. 

 

Sinterklaasfeest  

Vrijdag 3 december vieren we sinterklaasfeest op school.  
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk dat ouders deze 
ochtend bij de ontvangst van de Sint zijn. Het blijft sowieso spannend of de Sint 
komt of niet. Hoe dan ook maken we er een gezellige ochtend van en voor 
ieder kind zal er een verrassing zijn. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 
 

Maandvieringen 

Op dit moment mogen we niet met alle kinderen (en personeel) van onze school in één ruimte 
aanwezig zijn. De maandvieringen hopen we in het voorjaar van 2022 weer op te pakken! 

 

Kerstviering 

Op woensdag 22 december vieren we als Elimschool het Kerstfeest. Begin december zullen we als 
team bespreken wat de tijden van de viering zullen zijn. Dit is mede afhankelijk van alle maatregelen 
t.a.v. Corona. 

 

Schoolfruit  

Het schoolfruit voor de komende week is:  

Woensdag:  appel                     

Donderdag:  banaan 

Vrijdag:  ananas  

  

 

Agenda 

Woensdag 24 november  MR-vergadering (online) Elimschool 
Vrijdag 3 december   Sinterklaasfeest op school 
Vrijdag 3 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Woensdag 22 december  Kerstviering Elimschool: tijden volgen begin december. 
Vrijdag 24 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Start kerstvakantie. 
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Ter inspiratie  
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