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Van de directeur 

We werken samen aan iets moois. 

Uw kind zit mogelijk een flink aantal jaren op onze school.  
Ze gaan van de ene naar de andere klas en krijgen soms 
weer nieuwe juffen en meesters. Het doel is om uw kind 
klaar te stomen voor de grote mensenwereld en daarna 
neemt het voortgezet onderwijs dat van ons over.  

Onze groep 8 leerlingen hebben we verschillende jaren 
onder ons gehad en over een aantal weken nemen we 
afscheid. Dan zijn ze hier af als “leerling” en mogen ze 
verder. Iedereen binnen school draagt daar zijn/haar 
steentje aan bij. De groepsleerkrachten, de onderwijs-
assistenten, de specialisten als logo, fysio, ortho, PMT, de 
administratie, de schoonmaak en de conciërges. Samen 
hebben we gebouwd aan deze lichting die ons gaat 
verlaten. Prachtige tieners zijn het geworden en de fase 
naar de puberteit ligt in het verschiet.  

U als ouders/verzorgers hebt ook veel invloed op die ontwikkeling, eigenlijk het meeste. Gelukkig leven we 
in een vrij land waar anderen u helpen bij de opvoeding van uw kind met dat ene doel; straks als 
volwassene er toe doen in een maatschappij van heel veel grote mensen. Wat heeft de school daarbij een 
schitterende rol. We doen het als team met alle liefde! 

Organisatie 

Starttijd leerlingen 
Als school hebben we de regel dat leerlingen vanaf 8.15 uur op het plein mogen. Het valt de laatste tijd op 
dat leerlingen veel vroeger zijn. Dat vinden we lastig omdat er dan geen toezicht op het plein is. Wilt u uw 
kind daar op wijzen? 
 

Personeel 
Juf Klokkenburg krijgt volgende week een pleegkind in haar gezin. Ze gaat met verlof voor een langere 
periode. De werkzaamheden (groepsdoorbrekend werk) worden opgepakt door meester Pas en meester Van 
den Belt. We wensen het gezin van juf Klokkenburg van harte Gods zegen toe in deze nieuwe fase van hun 
leven. 
 
Trouwen 
Juf Wellenberg gaat trouwen op woensdag 25 mei en juf Valk op 3 juni a.s. We wensen beide juffen samen 
met hun a.s. mannen een hele fijne dag toe met veel geluk en liefde voor de toekomst. 
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Afscheid bestuurder    
Frans Nawijn neemt op 31 mei afscheid van PCPO. Hij is de directeur-bestuurder van alle PCPO-scholen in 
Rijssen. Frans gaat met pensioen, we wensen hem alle goeds en van harte Gods zegen. Bedankt Frans voor 
alles wat je voor ons (Elimschool) hebt gedaan. Jan Willem Lingeman is onze nieuwe directeur-bestuurder. 
We wensen hem een goede ingang in de vereniging.  
 

Terugblik 

Schoolreisje 

Wat een enthousiasme afgelopen dinsdag. Wat heb ik veel foto’s en filmpjes 

gezien van kinderen die genieten van datgene wat ze meemaken. Ik heb geen 

wanklank gehoord. De busreis verliep goed, het bukken bij een verzakt 

viaduct verliep goed, er heeft niemand het hoofd gestoten, er was plezier, ja 

ook onderweg. Daarnaast waren de collega’s een dagje uit. Er zijn er die alleen 

maar het spel lasergamen hebben gespeeld en het terras hebben 

gezien…..hoe zo zwaar in het onderwijs😊 

De organisatoren hebben een prima dag verzorgd met veel positieve reacties. 

Oja…. Het weer werkte ook geweldig mee, daar heeft de organisatie niets 

voor hoeven regelen. 

 

Agenda 

26 mei      Hemelvaartsdag (vrij!) 
27 mei      Vrije dag na Hemelvaart 
6 juni      Tweede Pinksterdag (vrij!!) 

 

 

Ter inspiratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied voor Hemelvaart van Sela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8 
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