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Terugblik 

Tot een week geleden hadden we vrijwel niet te maken met Corona in en rond de Elimschool. 

Sinds afgelopen weekend zijn we als team voortdurend aan het schakelen en stroomlijnen om 

alles in goede banen te leiden. Op dit moment hebben ruim 35 leerlingen een positieve testuitslag. 

Hierdoor hebben vier van onze groepen te maken met een periode van quarantaine. 

We realiseren ons goed dat dit voor u niet altijd even gemakkelijk is om te accepteren. We zien dat 

emoties van onmacht en frustratie hierbij mogelijk zijn. 

 Met deze vier groepen komen we in een volgende fase: de fase waarin enkele leerlingen gelukkig 

weer naar school mogen komen. Als directeur heb ik dagelijks contact met het scholenteam van 

de GGD. We kijken terug op een enerverende week. Ik wens alle kinderen die zich niet helemaal 

lekker voelen of echt ziek zijn namens het team van harte beterschap toe! Ik hoop hierbij dat jullie 

je gedragen mogen voelen door onze God die ons wil steunen en dragen in tijden waarin we het 

moeilijk hebben. 

Tot op heden zijn er geen leerkrachten met positieve testuitslagen. Dit maakt dat we ons 

onderwijs op school en het onderwijs op afstand nog goed vorm kunnen geven. Mochten er wel 

teamleden te maken krijgen met een positieve testuitslag, dan zal het een nog grotere uitdaging 

worden om het onderwijs op school of op afstand vorm te geven. 

Uiteraard hoop ik dat we over een paar weken weer in een nieuwe fase komen waarbij er zowel 

privé als op school weer meer mogelijk is. We moeten nog even volhouden. Ik wens u en jullie 

daar veel sterkte bij.  

Naast bovenstaande zorgen vind ik het fijn om met jullie te delen dat ik gisteren vanuit 

verschillende teamleden ‘zomaar’ een berichtje, foto of filmpje ontving waarin kinderen en 

leerkrachten volop genieten van het onderwijs. Hierbij geef ik het team een groot compliment 

voor hun veerkracht en positieve instelling om er het beste van te maken! 

Vriendelijke groet, 

Pieter Olthof 
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Personeel  
Voorstellen nieuwe directeur. 
Mijn naam is Gerard Rutterkamp en ik ben op 10 januari voorgesteld 
aan het team van de Elimschool. De komende weken hoop ik mee te 
lopen met de heer Olthof de interim-directeur. Per 1 maart ben ik de 
directeur van de Elimschool.  
Ik ben 60 jaar en heb bijna 38 jaar gewerkt in het voortgezet 
onderwijs. Mijn huidige baan als directeur CSG Reggesteyn loopt 
eind februari af.  
Ik ben getrouwd met Trudy Averesch, ja we zijn beide Rijssenaren en 
we hebben drie kinderen. Thomas, Ruben en Deborah. Ruben is vorig 
jaar maart op 23-jarige leeftijd door een noodlottig ongeval om het 
leven gekomen. 
De nieuwe uitdaging op de Elimschool vind ik ontzettend fijn omdat 
ik een groot hart heb voor leerlingen waarbij het leren en het leven 
niet allemaal vanzelfsprekend is. Uw kind verdient extra 
ondersteuning en hulp om hem/haar te begeleiden naar de "grote-mensen"-wereld.  
Wat dat betreft loop ik graag in de voetstappen van Jezus die juist oog had voor de mensen die het 
allemaal niet zo makkelijk hadden. Daarbij mag de Elimschool de oase zijn. De kennismaking met 
het team en de leerlingen afgelopen week belooft veel goeds. Ik heb er erg veel zin in en wil graag 
aan het werk in de oase aan de Molenstraat. 

 

Rapporten, gesprekken en afnemen van Citotoetsen 

Aangezien er een groot deel van de leerlingen in quarantaine zit, is het uiteraard niet mogelijk om 

de geplande Citotoetsen deze week af te nemen. Normaal gesproken nemen we de uitslag van die 

Citotoetsen mee bij het maken van de rapporten, het voeren van de oudergesprekken en het maken 

van nieuwe groepen voor groepsdoorbrekend werken. 

Als Staf (directeur en Intern Begeleiders) vinden we het belangrijk dat de rapporten wel worden 

gemaakt en worden meegegeven op 11 februari. Tevens vinden we het belangrijk om jullie als 

ouders en verzorgers te spreken op onze gespreksmomenten op 3, 7 en 9 februari.  

Via de groepsleerkracht ontvangt u na ons teamoverleg op 27 januari een bericht via Parro om in te 

schrijven voor de oudergesprekken. 

Het is niet wenselijk om bovenstaande met enkele weken uit te stellen. 

 

De oudergesprekken vinden online plaats. We zullen de duur van de gesprekken verkorten, zodat 

we mogelijk op een ander moment nog een extra mogelijkheid organiseren om, zo nodig, uitslagen 

van citotoetsen nader te bespreken. 

 

Hoofdluiscontrole 

Op 12 januari heeft u van mij een mail ontvangen met een uitleg hoe je thuis de kinderen kunt controleren 
opo hoofdluis. Op dit moment zijn we zeer terughoudend in het ontvangen van ouders en externen in de 
school. We hopen dat dit over een aantal weken weer mogelijk is. 
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Schoonmaakavond 

De schoonmaakavond kon in verband met corona helaas niet doorgaan. Gelukkig hebben we twee 
hardwerkende schoonmaaksters in dienst die dagelijks zorgdragen voor het schoonmaken van de 
school.  

 

Geloven zonder zien, Themaweek 2022 

Geloven zonder zien, dat is de titel van de themaweek voor 2022.De week start op maandag 31 
januari op alle basisscholen van onze PCOP in Rijssen. 
Ook onze school doet er natuurlijk aan mee.  
In deze week worden er 3 Bijbelverhalen verteld die allemaal met het thema te maken hebben.  
Op dinsdag vertellen we over de muren van Jericho die “zomaar” instorten, op woensdag horen we 
over de profeet Elia die op de berg Karmel bidt om regen en op donderdag een verhaal uit het 
Nieuwe Testament over Jezus die op het water loopt. 
We zullen deze week rondom de verhalen knutselwerkjes maken en ook mooie liederen zingen die 
op het thema betrekking hebben. 
Op de zondag is er in alle kerken van Rijssen een afsluitingsdienst die u online kunt volgen. Het 
verhaal gaat dan over een werknemer van een Romeinse hoofdman. Deze man is ziek en de 
hoofdman gaat bij Jezus hulp vragen. We zullen dan horen dat Jezus ook “geloven zonder te zien” 
vraagt van deze hoofdman.  
Wij als Elimschool zijn verbonden aan de Ontmoetingskerk waar ds. Fien Veenema hoopt voor te 
gaan. In de loop van de themaweek ontvangt u een link om deze dienst online te kunnen volgen. 
In deze kerkdienst zal zeker ook de Elimschool een stukje inbreng hebben. 
Op maandag 31 januari krijgt u kind een heel pakketje aan informatie mee. Ook zit er in dit pakketje 
een blaadje met “dagboek stukjes” dat zijn kleine stukjes tekst waarvan je in deze week elke dag 
een stukje kunt lezen. Deze stukjes sluiten natuurlijk mooi aan bij het thema. 

 

 
In deze week sparen we voor MERCY SHIPS. Dat is een hele mooie organisatie die 
medische zorg voor de armste landen in Afrika biedt.  
De kinderen zullen er op school in deze week ook veel over horen. Ze krijgen een 
“spaarkaart” mee waarop ze zelf materiaal kunnen verzamelen voor deze 
organisatie. Hoe mooi dat we ook als kind ons steentje bij kunnen dragen aan dit 
mooie project. 
 

 

Schoolfruit 

Woensdag:   Worteltjes 
Donderdag:  Peer                   
Vrijdag: Ananas 
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Agenda 

31 januari     Start Themaweek: Geloven zonder zien. 

2 februari    Studieochtend. Alle kinderen vrij.  

Thema: Rapporten. 

17 en 18 februari   Studietweedaagse Team Elimschool. Alle kinderen vrij. 
      Thema: Visie Elimschool (onder begeleiding van Nicole
      Wassink). 
19 februari t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
28 februari    leerlingen groepen OB1 t/m MB1 vrij 
1 maart     Gerard Rutterkamp start als directeur van de Elimschool.  

 

Ter inspiratie  

 

Voorbedelied | Sela 
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