BIJGEPRAAT

vanuit de Molenstraat

Van de directeur
Geduld
Geduld is een schone zaak, u kent die uitdrukking wel. In mijn lesbezoeken zie ik veel
geduld maar ook ongeduld. Het geduld zit
vooral bij de groepsleerkrachten en de
onderwijsassistenten. Dan kunt u wel raden
waar het ongeduld vaak zit, bij de leerlingen.
Ik heb grote bewondering voor het geduld
van het personeel met de kinderen.
Waar komt dat geduld toch vandaan? Dat
heeft alles te makken met de betrokkenheid
op de ontwikkeling van uw kind. Men weet
dat alles niet vanzelf gaat en dat we geduld
moeten hebben om de ander te laten groeien.
Dat hebben onze mensen in hun opleiding
wel meegekregen.
Het is ook een navolgen van degene Die met
ons geduld heeft. God is de meest geduldige
Die er bestaat. Daar mogen we iets van
"nadoen" om uw kind te laten groeien, wat
hebben we een geweldig voorbeeld en een
prachtige taak.

Terugblik

Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 8 november was het nationaal
schoolontbijt. De leerlingen en het
personeel hebben genoten van deze
gezonde activiteit.
Hoofdluiscontrole
Woensdag 9 november was er weer
luizencontrole. De school is momenteel
luizenvrij, wel zijn er bij een paar kinderen
neten geconstateerd. Houd u uw kind ook
in de gaten?

Personeel

Afwezig
De afgelopen weken hebben we weer verschillende zieke collega's gehad, ja ook een aantal
met corona.
Nu is juf Angela nog voor een deel ziek en Juf
Henriet Stenekes OB3.
Gelukkig is er geen leerling naar huis gestuurd
en toch moeten we soms keuzes maken die niet
onze eerst wens zijn

Organisatie
Inloopavond
Donderdag 17 november
houden we een inloopavond. Van 18.30 tot 19.30
uur bent u van harte welkom
om in de klas van uw kind te komen kijken,
uw kind mag natuurlijk ook mee!
Mocht u dringende zaken hebben om met de
leerkracht over te praten, wilt u hiervoor dan
een afspraak maken?
Daar is deze inloopavond niet geschikt voor.
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Agenda
Donderdag 17 november
Inloopavond (18.30-19.30 uur)
Woensdag 16 november
Verkeerlessen OB1 t/m MB3

Verkeerslessen
Op school gaan we de komende weken gaan
we op school extra aan de slag met
verkeerslessen. We gaan praktisch aan de
slag! Dus fietsen met allerlei oefeningen op
het schoolplein.
Woensdag 16 november zijn de groepen
OB1 t/m MB3 aan de beurt. Een week
later, op woensdag 23 november de
groepen MB4 t/m BB3.
Zorgt u ervoor dat uw kind de fiets mee
heeft?

Veiligheid
Verkeerveiligheid om school
We zijn binnen school al een paar keer
bezig geweest met allerlei alternatieven
waarop we de verkeerstromen rondom
school kunnen verbeteren.
We maken ons af en toe zorgen. Er lijken
steeds meer kinderen op school gebracht te
worden (ook kinderen die al lang kunnen
fietsen), er zijn steeds grotere fietsen
(bakfietsen), er zijn relatief veel leerlingen
bovenbouw. Kortom de veiligheid is af en
toe in het geding.
We willen graag het volgende onder uw
aandacht brengen:
als uw kind niet met de taxi komt en het
kan fietsen, dan zien we hem/haar het
liefst met de fiets op school. Dan
hebben we minder auto's rondom ons
gebouw en is alles wat overzichtelijker;
De taxi's worden zoveel mogelijk op
vaste plekken geparkeerd aan de
Weijerdstraat;
De fietsers komen via de Molenstraat
binnen;
De leerlingen die met de auto gebracht
worden door ouders, komen via de
Weijerdstraat;

Woensdag 23 november
Verkeerslessen MB4 t/m BB3
Donderdag 24 november
Breed onderbouw-overleg OB1, OB3, MB1
zijn vrij.

Algemeen
Vacature
In de bijlage hieronder vindt u een vacature van ons verenigingskantoor.
Groep 8
Voor de ouders van groep 8 is er een extra
bijlage die gaat over het proces van verwijzing naar het vervolgonderwijs.

Ter inspiratie

Bezoekadres: Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen | Tel. 0548 – 54 20 30
E-mail: info@elimschoolrijssen.nl | Internet: www.elimschoolrijssen.nl

