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Personeel

Van de directeur Terugblik

vanuit de Molenstraat

Jop is geboren
Op 26 oktober is Jop
Vossebelt geboren. 
Jop is de zoon van Juf
Esther Vossebelt. Na
een best spannende
start zien we hier een
wolk van een baby.

 

Hij komt……(1)
De bisschop van Myra komt er weer aan, we
merken het in school, de leerlingen zijn
onrustiger, ze zijn allemaal in verwachting
van de Sint. Mooi om te zien dat er werkjes
worden gemaakt, dat de stoomboot wordt
gezet, dat de schimmels weer op de muur
zitten. Kortom het doet wel wat met onze
leerlingen.

Hij komt……

Zo’n prachtig kinderfeest in een wereld vol
onrust. demonstraties, terreuraanslagen,
oorlog, honger, ontevredenheid,  massale
opstanden,  onbegrip, haat. En nu de vraag
wat verwachten wij….? Geloven we ook in
Sinterklaas die alles weer goed maakt en
straks  een goede wereld achterlaat? 
Of geloven we ook in een Bisschop (letterlijk
betekent dat: Opzichter) die ook komt…….? 
De Wereldbisschop die vrede bracht en
brengt …….!

Hij komt……!!
 

Inloopavond 17 november
De inloopavond van 17 november is goed
bezocht. U weet dat we groot belang
hechten aan de driehoek, ouders-leerling-
school. Fijn dat u er was! Het mooiste vond
ik wel de leerlingen die vol trots hun
school lieten zien aan hun ouders/
verzorgers/broertjes/zusjes en opa's/oma's
 
Verwijzingsgesprekken
Afgelopen week hebben we met de
groepsleerkrachten bekeken welk advies
we geven m.b.t. de doorstroom naar het
vervolgonderwijs. Voor alle partijen een
spannende gebeurtenis. Ja, ook voor de
groepsleerkrachten en de specialisten die
om tafel zaten. Vanuit verschillende
invalshoeken wordt er naar de leerlingen
van groep 8 gekeken. 
· Wat is het kennisniveau? 
  (IQ, leervorderingen op dit moment (Cito)
· Wat heeft de leerling nodig aan extra
  aandacht/ondersteuning? 
· Welke gedragscomponent kan de keuze
  beïnvloeden?
· Wat past beter regulier of toch speciaal?
· Klopt het advies met de context?
  (thuisnabij, thuissituatie) 

Verkeerslessen
De afgelopen twee weken zijn er verkeers-
lessen geweest. Op het plein en de
Weijerdstraat lagen allerlei spullen om de
stuurmanskunsten van uw zoon/dochter te
oefenen. We hopen dat dit helpt om steeds
meer de fiets naar school te nemen.
Uiteraard hebben we het dan over de
leerlingen die niet met de taxi gaan.



Goede doel

Ter inspiratie

Agenda

Algemeen

Organisatie
02-12   Sinterklaasfeest op school
             alle leerlingen om 12.00 uur vrij
08, 12 en 14 december 
             Verwijzingsgesprekken BB2 en BB3
21-12    Kerstviering op school
23-12    Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!

26-12 tot 6-01-2023 Kerstvakantie

In de MR is aandacht gevraagd voor het
volgende:

Financiële zorgen 
In verband met stijgende kosten door hoger
wordende energierekeningen, duurder
wordende boodschappen, etc. zien wij
steeds meer gezinnen die moeite hebben
om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zijn
erg lastige situaties. Een financiële terugval
kan iedereen overkomen. Als school kunnen
we geldproblemen niet oplossen maar wij
kunnen/willen wel zoveel mogelijk doen om
gezinnen hierbij te ondersteunen.  
Hulp vragen is niet makkelijk maar heeft u
ook zorgen over uw financiële situatie en
weet u niet waar u terecht kan?
Dan vragen wij u contact op te nemen met
de vertrouwenspersoon van de school juf
Anke Kreijkes via telefoon van school of via
mail: a.kreijkes@elimschoolrijssen.nl
Zij kan u helpen bij het doorverwijzen naar
de juiste instanties.

'' Hij komt, hij komt.." (2) 
Sint en Piet komen vrijdag 2 december
langs op onze school.  
Wat spannend! Zouden ze het nog wel
kunnen vinden? 
De Sint komt om 8:45 op het schoolplein!
Ouders/verzorgers zijn dit jaar van harte
welkom om te komen kijken. 
We maken er een gezellig feest van!
Als de Sint en alle kinderen naar binnen
gaan, verwachten we dat de
ouders/verzorgers het plein verlaten.
De middenbouw en bovenbouw leerlingen
vanaf MB2 gaan sinterklaas vieren met
surprises. 
Graag de surprises op donderdag 1
december inleveren bij je leerkracht, de
surprises moeten in een vuilniszak
voorzien van naam. 

Het is 2 december dus de hele dag feest
tot 12:00. Om 12:00 zijn alle leerlingen
vrij! 

Dorcas Voedselactie
Eerlijk gezegd voel ik me wat bezwaard als
ik deze woorden typ. Met Dankdag
hebben we een inzameling gehad voor de
Voedselbank R-H. Daar heeft u massaal
aan meegedaan. Bedankt! En deze week is
er weer de Voedselactie van Dorcas. Dit is
een actie met oog op de honger in de
wereld. Uw kind heeft een kaartje
meegekregen met QR-codes voor
voedselpakketten. 

Hij komt .... (3)

wolken aan de hemel, we zien ze staan
we hopen dat ze nader gaan komen
waarbij dan de hemel open zal gaan

en klank van God’s bazuin wordt vernomen
 

dan zien wij onze Heer in Zijn heerlijkheid
aan het hoofd van hemelse legermachten

dat is het einde van onze aardse tijd
voor allen die Hem tot hun heil verwachten

 
wat een glorie voor de Heer op die Grote Dag
de Koning der Koningen en Heer der Heeren

de banier der volken, zo luidt Zijn Koningsvlag
 

een niet te tellen schare staat rondom Zijn troon
om Het Lam dat hen vrijkocht, eeuwig te eren

de Heer Jezus Christus, God’s eengeboren Zoon
 

Thomas Jacobson


