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Terugblik 

In de afgelopen weken hebben we te maken gehad met ruim 60 positieve besmettingen. Veel 
leerlingen en medewerkers hebben hierdoor te maken met een periode van quarantaine. We 
wensen iedereen die te maken heeft met een periode van ziek-zijn alle goeds en beterschap toe! 
 
Op woensdag 2 februari hebben alle medewerkers hard gewerkt aan het opstellen van de 
rapporten. We vinden het fijn om alle ouders en verzorgers weer te spreken tijdens de 
rapportgesprekken. We hopen van harte dat die voorlopig de laatste ronde zal zijn waarbij de 
gesprekken online plaatsvinden. 

 

Personeel  
We wensen juf Daphne Scherphof veel succes toe in de laatste periode van haar zwangerschap! 

 

Gerard Rutterkamp is sinds de kerstvakantie voor enkele dagdelen per week aan het werk binnen 
de Elimschool. Tot de voorjaarsvakantie heeft dit het karakter van kennismaken en inwerken.  
Pieter Olthof is tot de voorjaarsvakantie Interim Directeur en daarmee eerste aanspreekpunt voor 
ouders en team. 
Vanaf 1 maart is Gerard Rutterkamp de directeur van de school.  

 

Rapporten, gesprekken 

11 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Daaraan voorafgaand vinden er 

gespreksmomenten plaats: op 3 (gisteren), 7 en 9 februari.  

Via de groepsleerkracht hebt u een bericht via Parro ontvangen om in te schrijven voor de 

oudergesprekken. 

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. 

 

Studiedag(en) team 

Op 17 februari 2022 gaan we als team aan de slag met onze missie en visie. De levensbeschouwelijke en 
pedagogische visie staan ‘als een huis'. We zullen tijdens deze dag inzoomen op de onderwijskundige visie. 
Hoe kijken we aan tegen onze missie, visie en kernwaarden? Als team hebben we veel zin om hier met elkaar 
over in gesprek te gaan! We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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Geloven zonder zien, Themaweek 2022 

 

 

 

De christelijke themaweek zal zondag afgerond worden. Fijn dat enkele leerlingen, gezinnen en 
teamleden naar de Ontmoetingskerk mogen gaan om de themaweek af te sluiten. Hierbij delen we 
alvast enkele liederen die we gaan zingen: 1. De muren van Jericho (Elly en Rikkert) 2. Wees niet 
bang, wees niet bang, ik noem je bij je naam 3. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
 

 

 

 

Schoolfruit 

Woensdag:   mandarijn                  
Donderdag:   peer 
Vrijdag:   sinaasappel  
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Agenda 

17 en 18 februari   Studie tweedaagse Team Elimschool. Alle kinderen vrij. 
     Thema: Visie Elimschool (onder begeleiding van Nicole 
     Wassink van Centraal Nederland). 
19 februari t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
28 februari    Leerlingen groepen OB1 t/m OB3 zijn vrij. 
LET OP: De leerlingen van MB1 zijn 

maandag 28 februari welkom op school. 

1 maart     Gerard Rutterkamp start als directeur van de Elimschool.  
 

 

 

Ter inspiratie  
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