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Terugblik
Opbrengst voor Mercy Ships vanuit de themaweek
We willen kinderen, ouders en verzorgers hartelijk bedanken voor hun bijdrage voor Mercy Ships
tijdens de themaweek. Met elkaar hebben we als Elimschool een mooi bedrag van
€ 166,50
Rapportgesprekken
We kijken terug op fijne rapportgesprekken! Na de voorjaarsvakantie kunnen we gesprekken met
ouders weer fysiek op school plannen. In verband met de afwezigheid van juf Angela (in de
afgelopen week) in OB1, zal zij de rapportgesprekken na de vakantie inplannen.
Aanpassing maatregelen Corona
Het geeft ons allemaal veel lucht en ruimte nu we de maatregelen tegen corona ook in school
kunnen versoepelen!
Studiedagen team
Op donderdag 17 februari hebben we onder begeleiding van Nicole Wassink een mooie studiedag
gehad met het gehele team. In een kampeerboerderij in Ommen hebben we opnieuw nagedacht
over onze missie, visie en kernwaarden. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we weer een dag
fysiek bij elkaar konden zijn. Dit heeft ons als team goed gedaan. Vanuit een mooie basis hebben
we een vervolgstap mogen zetten op onze reis om de kinderen van de Elimschool goed te kunnen
begeleiden!
Vandaag heeft onze eigen leerkracht Rianne Wellenberg ons als team meegenomen met haar
onderzoeksvraag:
Welk (expert)systeem is passend voor de leerlingen en leerkrachten van de Elimschool, zodat we de gegevens van leerlingen op het
gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling goed kunnen monitoren en waarborgen en vervolgens kunnen werken aan de
ontwikkeling van de leerlingen?
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Personeel
We feliciteren juf Daphne Scherphof en haar gezin met de geboorte van hun dochter Maevi.
Maevi is geboren op 11 februari 2022. We wensen jullie veel geluk en Gods nabijheid in de
opvoeding van jullie dochter.
In de afgelopen weken hadden we te maken met veel positieve besmettingen onder leerkrachten.
Daarnaast waren er enkele teamleden ‘gewoon’ ziek. Eerlijk gezegd was het een hele kunst om de
vervanging voor alle groepen dagelijks te regelen. Ik spreek nogmaals mijn waardering uit voor het
team van de Elimschool. Met elkaar is het gelukt om bijzonder veel ziektedagen intern te vervangen
waardoor de kinderen gewoon naar school konden gaan.
Sinds eind november 2020 ben ik, Pieter Olthof, als Interim Directeur eindverantwoordelijk voor alle
zaken binnen de Elimschool. Met veel liefde, zorg en aandacht heb ik genoten van alle
werkzaamheden. Hierbij heb ik geprobeerd om zowel de kinderen als de medewerkers tot hun recht
te laten komen om samen een school te mogen zijn waar ieder zich thuis voelt en waar ieder tot
ontwikkeling mag komen. Ik voel mij dagelijks thuis binnen een school waar we als medewerkers
allemaal mogen werken vanuit onze christelijke identiteit! Hierbij wil ik in het bijzonder de
persoonlijke weekopeningen en weeksluitingen noemen. We mogen vol vertrouwen aan de
werkweek beginnen en we mogen de werkweek ook weer afronden met een lied, een gedicht,
gebed, bijbeltekst of een persoonlijk verhaal
Ik wens Gerard Rutterkamp vanaf 1 maart 2022 veel werkplezier toe binnen deze mooie school. In
de afgelopen twee maanden heeft Gerard met alle medewerkers uitgebreid kennis mogen maken.
In de maanden maart en april zal ik, Pieter Olthof, op achtergrond blijven werken binnen de
Elimschool om bij aanvang van de meivakantie afscheid te nemen.
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Projectweek 14 t/m 18 maart 2022
In de week van 14-18 maart is de Projectweek! De disciplines waar we dit jaar aan werken zijn
Dans, Drama en Muziek. Het thema is: Kleurrijk!
Er zullen verschillende workshops en clinics worden gehouden.
Via de parro van uw kind(eren) houden we u op de hoogte en laten we zien waar we mee bezig
zijn!

Hoofdluiscontrole en oproepje nieuwe hulpouders gezocht!
Woensdag 2 maart staat er een hoofdluiscontrole gepland. Gelukkig zijn de coronamaatregelen
versoepeld en kan de controle weer in school plaatsvinden!
Hierbij doen we een oproep voor nieuwe hulpouders. Het is fijnere om in korte tijd met meerdere
ouders alle leerlingen te kunnen controleren. Met een klein groepje kost dit meer tijd.
Mocht u een paar keer per jaar willen helpen, dan mag u een mail sturen naar:
rianne_leeuwis@hotmail.com of p.olthof@elimschoolrijssen.nl
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Biddag
Woensdag 9 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid.

Schoolfruit
Op dit moment is het aanbod van het schoolfruit voor na de voorjaarsvakantie nog niet bekend.

Agenda
19 februari t/m 25 februari
28 februari

Voorjaarsvakantie
Leerlingen groepen OB1 t/m OB3 zijn vrij.

LET OP: De leerlingen van MB1 zijn maandag 28 februari welkom op school!
1 maart
2 maart
9 maart
14 – 18 maart

Gerard Rutterkamp start als directeur van de Elimschool.
Hoofdluiscontrole
Biddag
Projectweek “Kleurrijk".
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Ter inspiratie
The WORLD BLESSING - 154 Nations Sing in 257 Languages! - Hope
& Unity for our divided world in 2022
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