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Schooljaar 2021-2022 nr. 8  4 t/m 24 december 2021 

Terugblik 

Scholen open 

Vorige week leek het erop dat we ons konden voorbereiden op een periode van thuisonderwijs. Gelukkig 

mogen we de kinderen elke dag nog verwelkomen binnen de school. Tot op heden lukt het nog steeds om 

de vervanging intern op te lossen. Hierbij geef ik het team een groot compliment voor de wijze waarop we 

het onderwijs vorm kunnen geven. Inmiddels beginnen we te wennen aan de verscherpte maatregelen.  

 

Sinterklaasfeest 

Vandaag vieren we binnen de Elimschool het Sinterklaasfeest. Helaas is het voor Sinterklaas niet mogelijk om 

fysiek in school aanwezig te zijn. Toch maken we er met elkaar een gezellige ochtend van! Omdat Sinterklaas 

niet fysiek aanwezig kon zijn, hebben we een springkussen/stormbaan geregeld. De kinderen hebben hiervan 

genoten! Via Parro zijn er vele foto's met u gedeeld zodat u ook met ons mee kunt genieten! 

 

 

 

Personeel  
Juf Daphne Scherphof is bezig met haar laatste werkweken voordat haar zwangerschapsverlof op 10 januari 
zal beginnen. We wensen haar nog een paar fijne werkweken toe! 

 

We wensen enkele teamleden sterkte die in hun naaste omgeving zorgen hebben ten aanzien van ziekte.  
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Alle 51 (!) medewerkers en stagiaires van de Elimschool hebben vanuit de directie als dank voor hun inzet 
een kleine attentie en een gedicht gekregen.  

 

 

 

Kerstviering 

Op vrijdag 24 december vieren we als Elimschool het Kerstfeest onder schooltijd. 
Uiteraard hadden we het kerstfeest dit jaar graag met u als ouders en verzorgers in een kerk willen 
vieren, maar op dit moment zijn we dankbaar dat we het fysiek als groepen in school mogen vieren. 

 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie begint vrijdagmiddag 24 december om 12.00 uur en duurt t/m maandag 10 januari 2022! 
Omdat het team maandag 10 januari een studiedag heeft, hebben de kinderen dus een extra lange 
kerstvakantie (t/m maandag 10 januari). We zien de kinderen graag in goede gezondheid weer terug op 
dinsdag 11 januari 2022! 

 

Schoolfruit  

Het schoolfruit voor de komende week is:  
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Agenda 

Vrijdag 24 december   Kerstviering Elimschool onder schooltijd. 
Vrijdag 24 december   Nieuwsbrief nr. 9 verschijnt (nieuwsbrief nr. 8 is voor drie 
     schoolweken). 
Vrijdag 24 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Start kerstvakantie. 
27 december t/m 7 januari  Kerstvakantie 
10 januari    Studiedag ‘Visie ontwikkeling Elimschool’.  ALLE leerlingen vrij 

 

Ter inspiratie  

 

 

(adventsstuk gemaakt door Christianne Olthof) 
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