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Terugblik 

Kerstfeest in OB1. Vrijdag 17 december mochten we allemaal 

in onze mooiste kerstkleding op school komen. Wat zag 

iedereen er prachtig uit. Voordat we aan de kerstviering in onze 

klas mochten beginnen mochten we als echte VIP’s over de 

rode loper. In de kerstviering werd ons duidelijk gemaakt waar 

dat voor was: Wij zijn VIP’s van Jezus en we mogen altijd over 

Zijn rode lopen bij Hem komen. We hebben genoten van een 

hele bijzondere kerstviering.  

 

Kerstviering 

Omdat we dit jaar helaas zonder u als ouders / verzorgers Kerst vierden, hebben we een 

PowerPoint gemaakt waarin we met u willen delen hoe de viering er ongeveer uitzag. Misschien 

leuk om tijdens de komende kerstdagen als gezin nog eens te bekijken. Als apart document bij 

deze nieuwsbrief ontvangt u straks de PowerPoint van de Kerstviering. Als u dit gaat bekijken is 

het goed om te weten dat u een internet verbinden nodig heeft om de YouTube filmpjes af te 

spelen. Daarnaast is het goed om te weten dat u, als u de PowerPoint opent het volgende moet 

aanklikken: ‘bewerken inschakelen’ en ‘inhoud inschakelen’. We wensen u veel kijk- en 

luisterplezier.   
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Personeel  
Op donderdagavond 16 december heeft u via Parnassys een mail ontvangen met een update t.a.v. 
de procedure voor een nieuwe directeur voor de Elimschool. 
Namens het team willen we Herma Slots (psychodiagnostisch medewerker) nogmaals bedanken 
voor haar inzet in het afgelopen jaar! 
We wensen Daphne Scherphof een mooi en gezond zwangerschapsverlof toe! Na een drukke 
periode is het fijn om je nu te richten op de komst van de baby. We wensen je Gods zegen en alle 
goeds toe voor de komende weken. 
 

Eerste schooldag 2022 

De kerstvakantie is afgelopen vrijdag begonnen 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! Uiteraard hopen we van harte dat we alle kinderen op dinsdag 11 
januari mogen verwelkomen. Mocht er vanuit de overheid een ander besluit genomen worden, 
dan zullen wij u vanuit de scholen van PCPO nader informeren over het online-onderwijs en de 
organisatie van de noodopvang. 
 

Nieuwe leerlingen! 

Na de kerstvakantie verwelkomen we zes nieuwe leerlingen binnen de Elimschool. We wensen de 
nieuwe leerlingen in OB1, MB1 en MB2 heel veel plezier binnen onze school. We hopen en 
verwachten dat de kinderen en hun ouders/verzorgers snel mogen wennen.  
Via Parro zullen we de betreffende groepen nader informeren. In de nieuwsbrief zijn we in verband 
met de A.V.G. terughoudend in het noemen van namen. 

 

Hoofdluiscontrole 

Woensdag 12 januari 2022 staat er weer een hoofdluiscontrole gepland. 

 

Schoolfruit  

Het schoolfruit voor de week na de kerst (12-14 januari 2022) is nog niet bekend. U krijgt via Parro 

bericht wat het fruit van die week zal zijn.  

  

Agenda 

10 januari    Studiedag, ALLE leerlingen vrij 
12 januari    Hoofdluiscontrole 
17 en 18 februari   Studie tweedaagse Team Elimschool. Alle kinderen vrij. 
19 februari t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
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Ter inspiratie  

 

Het team van de Elimschool wenst jullie allemaal 

gezegende feestdagen en een fantastisch 2022! 
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