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Van de directeur 

Op weg naar Pasen 2022 
Als er ergens geleden wordt dan is het wel in de Oekraïne. 
Onvoorstelbaar wat we elkaar aan doen als mensen. 
Onbegrijpelijk dat er zoveel onschuldige slachtoffers vallen in een 
oorlog waarbij uitbreiding van macht het hoogste ideaal is. 
Een echte lijdenstijd in Oost-Europa. Wij leven hier nog in rust.  
Toch leven we hier ook in een lijdenstijd. Aanstaande zondag is het 
de 5e lijdenszondag. We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. 
Op Goede Vrijdag is de oorlog verklaard aan een onschuldig mens. 
Met één doel; het kleiner maken van de macht in het koninkrijk 
van God. Het tegenovergestelde is gebeurd. Onbegrijpelijk! 
 

Organisatie 

Schoolkamp  en schoolreis  
We mogen weer…… 
Dit jaar gaat groep 8 (BB3) van 8 t/m 10 juni op kamp. De andere leerlingen van de school gaan op 
schoolreis.  De leerlingen van OB2, OB3, MB1, MB2, MB3, BB1, BB2 gaan op dinsdag 17 mei op 
schoolreis. Het schoolreisje van OB1 wordt nog gepland, hier hoort u later meer over.   
  
Wát we allemaal gaan doen is nog een verrassing; we willen u wel vast op de hoogte brengen van 
de kosten van deze activiteiten.  Voor de groep 8 leerlingen die op kamp gaan, zijn de kosten rond 
de €55,- per leerling.  Voor de leerlingen van OB2/3 en MB1 t/m BB2 die op schoolreis gaan, zijn de 
kosten €25,- per leerling. Voor OB1 ligt de prijs op €12,50  per leerling. 

  
Het bedrag voor de schoolreis en het kamp zullen op dezelfde manier 
worden geïnd als de ouderbijdrage. U ontvangt een berichtje via Parro 
met daarin de link waarin u via i-deal kunt betalen. Mocht dit voor u 
problemen opleveren of wilt u liever sparen dan mag u dit doorgeven aan 
de directeur of aan de leerkracht van uw kind. Dan voorkomen wij dat u 
telkens een herinnering aan de betaling krijgt. 
 

Vrijwilligers gevraagd!  

Een heftige situatie in Oekraïne heeft een grote impact op de wereld, ons land en ook op de 

samenleving in Rijssen-Holten.  

Afgelopen dagen wordt steeds duidelijker dat er een grote groep vluchtelingen naar Nederland 

gaat komen, met name vrouwen en kinderen. Op dit moment zijn er nog niet zoveel Oekraïense 

vluchtelingen in Rijssen-Holten. De verwachting is dat dit aantal de komende periode flink gaat 

toenemen.  
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Om de opvang en onderwijs voor de Oekraïense kinderen goed te kunnen organiseren, vraagt de 

gemeente Rijssen-Holten hulp van vrijwilligers. Prioriteit is het opvangen van de kinderen en het 

bieden van een veilige en rustige omgeving.  

De opvang zal op verschillende locaties plaatsvinden. De eerste opvang zal in Rijssen voor het 

basisonderwijs plaatsvinden op de Julianaschool, locatie de Stroekeld. Bij uitbreiding van het 

aantal vluchtelingen komen er meerdere locaties in beeld. Deze locaties zullen bemenst 

(personeel/vrijwilligers) moeten worden en daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die 

hierin mee willen helpen. Wat zou je kunnen/willen doen?  

• Activiteiten begeleiden 

• Organisatie/coördinatie 

• Onderwijsgevende taken 

• Allerlei hand- en spandiensten 
Zie je mogelijkheden voor jezelf om mee te helpen of ken je iemand 

die geschikt ervoor is? Geef dit dan aan door een mail te sturen 

naar: info@elimschoolrijssen.nl of loop de school even binnen en 

meld je aan! Dit kan ook via de website van ViaVie Welzijn: 

https://viaviewelzijn.nl/help-oekraine/ Ook wanneer je meer 

informatie hierover wilt, mag je gerust contact met de school 

opnemen.  

Ook gezinnen die zelf vluchtelingen willen opvangen of al opvangen, 

worden gevraagd om zich te melden: https://www.rijssen-

holten.nl/vluchtelingen-opvangen/  

  

Van het bestuur 

PCPO Rijssen zoekt een nieuwe toezichthouder! 
Het bestuur van PCPO Rijssen bestaat uit 6 toezichthoudende bestuursleden en 1 uitvoerend 
directeur-bestuurder. In de ALV van 25 mei a.s. treedt een toezichthouder af en daarom zijn we op 
zoek naar een enthousiaste en betrokken toezichthouder met bouwkundige expertise en/of met 
juridische kennis. 
We staan de komende jaren voor grote uitdagingen t.a.v. (ver)bouw van scholen. Vanuit onze 
grondslag en protestants-christelijke identiteit willen we ook de komende jaren bouwen aan 
kwalitatief goed onderwijs. Op onze website www.pcporijssen.nl/organisatie/bestuur vindt u de 
link voor het profiel van een toezichthoudend bestuurslid. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Theo Hoeflaak, onze voorzitter via 
06-12105639 of met Frans Nawijn, onze directeur-bestuurder via 06-20034551, dan gaan we in 
gesprek! 

 

Terugblik 

Projectweek 
We hebben een kleurrijke projectweek achter de rug. Wat mooi om te zien dat kinderen enorm 
gedijen in een dergelijke week. Er was meer geluid in school, meer reuring. De anders zo rustige 
Elimschool had deze week een andere dynamiek. De kinderen hebben er zichtbaar (en hoorbaar) 
van genoten, dat geldt ook voor het personeel en voor mij. 
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Schoolfotograaf 
Donderdag is er een fotograaf op school geweest die allerlei sfeerfoto’s heeft 
gemaakt. Deze foto’s kunnen we gebruiken in onze communicatiemiddelen. We 
houden hierbij uiteraard rekening met de AVG-regels. 
 
Schoolvoetbal 

 
 
 
Afgelopen woensdag hebben we in 
de stralende zon genoten van een 
prachtige voetbalmiddag.   
Wat hadden we als Elimschool een 
leuk team. We zijn 3e geworden in de 
poule. We hebben opnieuw de 
olympische gedachte ontdekt nml; 
Meedoen is belangrijker dan winnen. 

 

 

 

 

Studiedag 

Woensdag 30 maart 

Het is van groot belang dat het personeel bij blijft in allerlei ontwikkelingen in het onderwijs. 

Daarvoor worden er studiedagen georganiseerd en dat is de reden dat uw kind woensdag 30 maart 

vrij is. We gaan dan met het hele team nascholen op thema’s die door het samenwerkingsverband 

zijn “klaargezet”.  

 

Schoolfruit 

Dinsdag:  Watermeloen   Donderdag: Mandarijn   Vrijdag: Peer 
 
 
 
 

 

Agenda 

30 maart    Studiedag SO/SBO/SWV, alle leerlingen zijn vandaag vrij! 
7 april     TLV-gesprekken  

 

 

Ter inspiratie  

 
In alle donkerheid op de wereld van dit moment is er toch een Toekomst vol van hoop:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 
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