
  

Bezoekadres: Molenstraat 3, 7462 TK  Rijssen, tel. 0548 – 54 20 30 

E-mail: info@elimschoolrijssen.nl / Internet: www.elimschoolrijssen.nl 

 

Nieuwsbrief  
 

Schooljaar 2021-2022 nr. 13                      12 t/m 25 maart 2022 

Van de directeur 

Na twee maanden te zijn ingewerkt, ben ik sinds 
vorige week dinsdag (1 maart) de nieuwe directeur 
van de Elimschool. Ik ben erg onder de indruk van 
alles wat hier gebeurt. Honderdachttien unieke 
kinderen die door sterk betrokken personeelsleden 
van school worden bediend op hun speciale 
onderwijsbehoeften.  
Graag wil ik met u delen dat ik houd van open 
communicatielijnen. Dat betekent dat we onze 
vragen, onze mening e.d. vooral daar naar voren 
brengen waar het hoort. In de meeste gevallen zal dat 
bij de groepsleerkracht zijn maar als directeur sta ik 
ook open voor u als ouder. Dat doen we niet voor een 
wissewasje maar als u ergens mee zit en u komt er 
niet verder mee dan kunt u contact met mij leggen. 
 
Uit de school 
Wat niet in het contract stond bij de sollicitatie heb ik 
toch al waar kunnen maken. Ik heb een tweede huis 
kunnen kopen van één van de leerlingen (zie foto 
hiernaast). U zult begrijpen dat in de huidige tijd deze 
investering een prachtige binnenkomer is voor een 
nieuwe directeur. 

 

Organisatie 

Ouders in school 
De coronatijd heeft ons een ervaring opgeleverd die we graag willen voortzetten nml.: de maatregel 
dat ouders hun kind bij de poort afzetten en niet meegaan het plein op en de school in. 
We ervaren met name voor uw kind een stuk rust. Daarbij kunnen we direct om 8.30 uur beginnen 
met de lessen. 
Daarmee is niet gezegd dat u niet welkom bent. U kunt altijd een afspraak maken met de 
groepsleerkracht of een andere specialist. Als er zorgvragen zijn dan kan dat via Parro maar er is 

zeker gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 
Ouders van nieuwe leerlingen, o.a. kleuters of nieuwe instroom worden 
ook in de gelegenheid gesteld om een keer in de groep te komen. 
 
Bij traktaties in de onderbouw mag een ouder er uiteraard bij zijn. 
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Terugblik 

Luizencontrole 
Op 2 maart is er een hoofdluiscontrole geweest. Gelukkig  zijn er zéér weinig luizen/neten gevonden. 
We zijn dankbaar dat er moeders zijn die deze klus binnen onze school vrijwillig op zich nemen. 
 
Biddag 2022 
Op woensdagmorgen 9 maart zijn we i.v.m. Biddag, met 
uitzondering van de OB-groepen, in de Ontmoetingskerk 
geweest. Het ging over het thema: Blijven Bidden.                     
De kinderen hebben vanuit de geschiedenis van Daniël 
gehoord dat het belangrijk is om altijd te blijven bidden. Juist 
ook in deze moeilijke tijden waar het lijkt dat de mensen God 
vergeten.  
De leerlingen; Niels, Kyano, Jayden, Amber, Gideon, Luca en 
Léon uit BB3 hebben de Geloofsbelijdenis voorgelezen en 
Danischia, Ninthe, Luna en Bram hebben een gedicht 
voorgedragen. Mooi dat leerlingen worden betrokken bij 
deze activiteiten. 
 
De opbrengst van de collecte tijdens de Biddag is bestemd voor Dorcas. Ten tijde van nood gaat 
Dorcas ook een samenwerking aan met andere instanties zoals ZOA en Woord en Daad. Dorcas 
opereert zelf veel in Oekraïne en zij hebben daar hun netwerken waardoor ook de giften op de 
juiste plek komen. De collecte heeft €391,65 opgebracht. Allen hartelijk dank! 

 

Personeel 

Afgelopen weken hebben we veel zieke collega’s gehad in het team. Met allerlei oplossingen hebben 

we de klassen voor het grootste deel op school kunnen houden. Afgelopen week  is met 5 zieke 

collega’s, 1 klas, 1 dag uitgevallen. Het team voelt zich sterk verantwoordelijk voor uw kind en 

daarom stellen ze zich bijzonder flexibel op. Voor mij als nieuwe directeur een fijne ervaring. 

 

 

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  Parro van uw kind(eren) houden we u op de hoogte en laten we zien waar we mee bezig zijn! 

 

 

Schoolfruit 

Woensdag: Wortel 
Donderdag: Mineola 
Vrijdag: Sinaasappel 
 
Echt een oranje week!!! 
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Fotograaf op school 

Op donderdag 24 maart komt er een fotograaf op De Elimschool . Er worden foto’s genomen van 
de dagelijkse situatie op school. Er wordt gepland welke situaties we in beeld willen brengen. Als 
dat de groep van uw kind betreft, wordt u nog verder op de hoogte gebracht via Parro.             
Uiteraard wordt er rekening gehouden met privacy/AVG.  
 

Agenda 

 

14 – 18 maart    Projectweek “Kleurrijk" 
22 maart    De geplande inloopavond gaat niet door. 
24 maart    Fotograaf op school. 
30 maart    Studiedag SO/SBO/SWV, alle leerlingen zijn vandaag vrij! 

 

 

Ter inspiratie  

 

Biddag 2022 
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