
  

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

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

 

Nieuwsbrief  
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Van de directeur 

Koningsdag-Dodenherdenking-Bevrijdingsdag 
Deze weken zitten vol met feesten vanuit het kerkelijk jaar; Goede Vrijdag, Pasen, straks 
Hemelvaartsdag  en daarna Pinksteren. Ook nationaal hebben we wat te vieren. Volgende week 
Koningsdag, daarna Bevrijdingsdag. 

Dodenherdenking vieren we niet omdat we daar herdenken. We 
denken deze dag aan alle slachtoffers van de tweede wereldoorlog 
maar ook aan alle slachtoffers van latere oorlogen. Erg actueel. Als we 
kijken naar Oekraïne dan valt er weinig te vieren. Dan kunnen we wel 
huilen in plaats van plezier maken.  
Toch mogen we ook genieten van het feit dat we in een vrij land leven 
waar we nog mogen vieren. Ik wens jullie allen goede vierdagen toe 
(Vier uw vierdagen staat in Nahum  1:15). Tevens wens ik iedereen een 
fijne en ontspannen vakantie toe. 

 

Nieuwsbrief voor 3 weken 

I.v.m. de meivakantie is deze nieuwsbrief voor 3 weken. Vrijdag 13 mei ontvangt u de volgende 

nieuwsbrief. 

   

Organisatie 

Brandoefening 
Vrijdag 13 mei staat er een brandoefening gepland. Zo'n 
oefening doen we een paar keer per jaar zodat leerlingen 
en medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt als 
er een calamiteit is. We oefenen dan het rustig naar buiten 
lopen, naar een afgesproken plek, daar wordt 
gecontroleerd of iedereen er is. Intussen kijken de BHV’ers 
waar de ‘brand’ is en of er nog mensen in de school 
aanwezig zijn.  
 

 

Luizencontrole? 

 

 

Woensdag 11 mei staat er weer een luizencontrole gepland. Wilt u ook thuis 

controleren? Mochten er luizen worden geconstateerd bij uw kind dan wordt u 

door school op de hoogte gebracht zodat u passende maatregelen kunt treffen. 
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Schoolkamp  en schoolreis 
Even ter herinnering: dinsdag 26 april ontvangt u via Parro een link voor de betaling voor 
schoolkamp en schoolreis. 
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. 

Groep Wanneer Waarheen Bedrag 
OB1 7 juli  ’t Höfke Bentelo € 12,50 

OB2 en OB3 17 mei Dinoland Zwolle € 25,00 

MB1 t/m BB2 17 mei Dinoland Zwolle € 25,00 

BB3 8 t/m 10 juni Ommen € 55,00 

 

Terugblik 

Paasviering 
Via de Parro-app heeft u ongetwijfeld een indruk opgedaan van onze Paasviering 2022. Middels een 
heuse ontdekkingstocht hebben de kinderen in de buurt van de school gewandeld en onderweg het 
verhaal van Goede Vrijdag en Pasen mogen horen. Er zijn veel positieve reacties van zowel leerlingen 
als personeel van de school gehoord. DE commissie wil ik ook via de Nieuwsbrief de complimenten 
geven. 
De complimenten ook voor de dames van de ouderraad die voor een lunch hebben gezorgd deze 
morgen. Jullie inzet en betrokkenheid wordt bijzonder gewaardeerd. 
 
Afscheid meester Olthof of meester Pieter 

Gisteren hebben we als school afscheid 
genomen van meester Olthof, de interim-
directeur die hier de afgelopen 17 maanden 
heeft gewerkt. Op het schoolplein hebben we 
hem met z’n allen een leuk lied toegezongen, hij 
heeft de kinderen toegesproken en hen een 
mooi gedicht meegegeven. 
Meester Olthof heeft veel goed werk gedaan op 
de Elimschool. We willen hem daarvoor in deze 
kolommen hartelijk dank zeggen. Ook alle 
leerlingen en ouders bedankt voor de attenties 
die zijn  meegebracht.  

Meester Olthof ging gistermiddag met een grote doos en tas richting Steenwijk. De weg naar 
Steenwijk wist hij goed want hij heeft dat de afgelopen tijd zo’n 225 keer gereden. 

 

Koningsspelen 
Vandaag hebben de Koningsspelen plaatsgevonden,  
voor de onder- en middenbouw op school en voor de 
bovenbouw op het Markelose veldje of op het AV-terrein.  
Wat hebben we genoten van deze mooie dag! Ook hier 
speelde de ouderraad een fijne rol. De kinderen zijn lekker in 
beweging geweest en hebben veel enthousiasme laten zien. 
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TLV gesprekken 
Afgelopen weken zijn er aardig wat gesprekken geweest 

met ouders i.v.m. aflopende TLV’s 

 (toelaatbaarheidsverklaring) Kinderen komen niet zomaar 

op het speciaal basisonderwijs, daar weet u alles van, maar 

ze blijven er ook niet vanzelfsprekend. Soms is 

terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs een 

mogelijkheid maar soms is het ook nodig om te 

onderzoeken of een andere school (b.v. speciaal 

onderwijs) een beter passende plek is voor een kind. Wat 

mij opviel bij de gesprekken die ik heb meegemaakt is dat 

we allemaal het goede zoeken voor het kind, uw kind. De 

betrokkenheid van ouders is groot en ik wil toch ook wel 

bekennen dat ik onder de indruk ben van de kennis die aan 

tafel zit tijdens dit soort gesprekken.  

Ik heb er veel van geleerd.  

 

Agenda 

27 april t/m 6 mei    Meivakantie 
11 mei      Luizencontrole 
12 mei      Gezinsactiviteit (Denkt u aan de opgave!) 
13 mei      Brandoefening 

Oo 

Ter inspiratie  

Een paar jaar geleden maar nog steeds actueel, zeker nu in oorlogstijd in Oekraïne. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_KcMr3l6i3A 
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