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Nieuwsbrief  
 

 

 

Schooljaar 2022-2023 nr. 1   2 september t/m 16 september 2022 

Jaaropening 

Hoopvolle toekomst 
De jaaropening dinsdagavond in de Schildkerk ging over een; Hoopvolle toekomst. Als we letten op 
de huidige omstandigheden in de wereld, dan bekruipt ons soms het gevoel; waar is de hoop? 
Dominee Zijl legde uit dat Ruth koos voor de 
ander, nml. haar schoonmoeder Naomi en 
dat dat hoop op een goede toekomst geeft. 
Kiezen voor de ander i.p.v. voor jezelf. Wij 
kiezen als school graag voor onze leerlingen. 
We willen niets liever dan dat ze een goede 
toekomst tegemoet gaan. Daarbij hebben 
we Gods hulp en kracht nodig. Dat wens ik 
het personeel, alle ouders en verzorgers toe 
voor het nieuwe schooljaar 

 

Terugblik 
In de afgelopen weken hebben we mogen genieten van een welverdiende zomervakantie. 
Als team hebben we ook genoten van de vakantie en hebben in de afgelopen periode alles goed 
voorbereid voor het komende schooljaar.  

 

Personeel 

We hebben binnen school een aantal nieuwe collega’s. Alieke Rozendom is onze nieuwe IB’er en 
begeleidt ook op ma-wo-morgen groepsdoorbrekend werken. Petra Schoonenberg doet dit laatste 
op donderdag- en vrijdagmorgen.  
 
Daarnaast staan er 13 stagiaires klaar om op de Elimschool stage te lopen. We zijn bijzonder blij met 
extra ogen in de klas waarbij het erg mooi is dat ze komen om hun opleiding vorm en inhoud te 
geven. De afgelopen jaren hebben ons opgeleverd dat we tijdens de coronatijd zeer weinig uitval 
hebben gehad omdat stagiaires ook een mooie plek innemen in onze school 

 
 
Op 26 juli is Violet geboren. Ze is het dochtertje van onze logopediste Yasmin 
Pongers. Moeder ( en ook vader) en dochter maken het goed. Yasmin wordt tijdelijk 
vervangen door onze oud-collega Hotske Hardeman. 
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Schoolinformatieboekje 2022-2023 
We hebben alle leerlingen dinsdag een informatieboekje mee naar huis gegeven. In de bijlage bij 
deze nieuwsbrief ontvangt u het informatieboekje ook digitaal.  Uiteraard staan we als team altijd 
open voor het beantwoorden van vragen! 

 

Schooltijden 

Vanaf 8.15 uur mogen de leerlingen op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel en om 8.30 
uur zit iedereen in zijn/haar groep. U wordt verzocht uw kind bij het hek af te zetten. 
We hanteren aan het einde van de schooldag onze normale tijden. Deze tijden staan uitgewerkt op 
bladzijde 2 van het schoolinformatieboekje. Hieronder nog even de schooltijden voor het komende 
schooljaar:   
Maandag     8.30 – 14.45*    

* groep 1 leerlingen van OB1 gaan op maandag tot 12.00 uur naar school.  

Dinsdag 8.30 – 14.45    
Woensdag   8.30 - 12.15      
Donderdag  8.30 – 14.45   
Vrijdag          8.30 – 12.00 (OB1 t/m MB1)  

8.30 - 14.45 (MB2 t/m BB3)  

Wilt u rekening houden met deze schooltijden, en dit ook aan het taxibedrijf doorgeven als uw kind 
met de taxi naar school gaat?   

Parro 

De app ‘Parro’ is weer overgezet naar het nieuwe 
schooljaar, zodat u via deze app alle informatie rondom de 
groep van uw kind weer kunt volgen. Wilt u kijken of u weer 
kunt inloggen in Parro? Lukt dit niet, dan kunt u ons een e-
mail sturen, zodat we u een nieuwe koppelcode toe kunnen 
sturen. 

 

Privacy voorkeuren in Parro 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving 
heeft gevolgen voor hoe je als school met data en beeldmateriaal omgaat. In de app ‘Parro’ die we 
gebruiken, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) makkelijk aangeven welk beeldmateriaal we van uw kind 
waarvoor wel of niet mogen gebruiken. Dit wordt dan gelijk geregistreerd in administratiesysteem 
‘Parnassys’. 

 
Om deze reden willen wij u vragen om voor uw kind(eren) de privacy voorkeuren in te stellen via 
Parro. Het gaat hierin om de vraag of wij foto’s van uw kind mogen plaatsen in: 

• De nieuwsbrief (deze wordt verstuurd aan de ouders van de school en het team en wordt 
           geplaatst op de website van de school) 

• Op Parro (alleen zichtbaar voor de ouders van de groep van uw kind) 

• In de schoolgids (deze wordt gegeven aan huidige en nieuwe ouders van de school) 

• Op social media: dit gaat om de facebookpagina van de school 

• Op de website van de school 
Ook wordt gevraagd of u toestemming geeft voor deelname aan onderzoeken. Dit gaat om 
algemene onderzoeken van bv. de onderwijsinspectie of studieonderzoeken. Dit zijn altijd 
onderzoeken waar de persoonsgegevens van uw kind privé blijven. Het gaat er hierbij om of we 
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bv. leerresultaten mogen delen met een onderzoeksbureau of met een student of leerkracht die 
voor zijn/haar studie een onderzoek binnen onze school doet, waarbij deze gegevens 
geanonimiseerd worden, dus niet te herleiden zijn naar uw kind.  
 
Het instellen van uw privacy-voorkeuren gaat als volgt: 
Stappen in Parro: 
    1. Ga naar instellingen 
    2. Klik op ‘Privacy voorkeuren’ 
    3. Vul uw privacy voorkeuren in en klik vervolgens op opslaan. 
    4. Vul dit in voor al uw kinderen. 
Wilt u dit vòòr 23 september ‘22 doen? We gaan ervanuit als u niet reageert dat u akkoord bent 
met algemene toestemming. 
 

Luizenbrigade 

Afgelopen woensdag is de eerste luizencontrole geweest. We 
zijn erg dankbaar voor het feit dat er moeders zijn die deze klus 
binnen school oppakken. Aangezien er nog een aantal plekken 
vrij zijn, hierbij de oproep: wie wil onze luizenbrigade komen 
versterken? Neem contact op met Rianne Vlap-Leeuwis. 
rianne leeuwis@hotmail.com  

 

Gymrooster 

Op bladzijde 15 van het informatieboekje staat het gymrooster van 2022-2023. 
Maandag: BB1, BB2, BB3, MB4    Donderdag:  MB2, MB1, MB3, OB3  
Dinsdag: OB3, MB1, MB3, MB2   Vrijdag: OB1, MB4, BB3, BB2, BB1 
Woensdag:  OB1  

 

Corona 

Gelukkig kunnen we dit schooljaar gewoon beginnen. Echter Corona is niet weg en daarom stelt de 
overheid ook dit jaar preventieve testen ter beschikking aan scholen 
Het advies is om een zelftest te doen bij symptomen van corona. Testen zonder klachten (preventief 
testen) wordt niet langer geadviseerd. Als we bij uw kind symptomen van Corona constateren zullen 
we zelftesten mee gaan geven. 
 

Schoolfruit 

Vanaf maandag 5 september doen we als Elimschool weer mee met het schoolfruit. Dit 
programma duurt 20 weken. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgt uw kind dan fruit van 
school en hoeft u zelf geen fruit mee te geven (tenzij er een fruitsoort aangeboden wordt dat uw 
kind echt niet lust, dan mag u een vervangend stuk fruit meegeven). Van tevoren hoort u welk 
fruit er aangeboden wordt zodat u zelf kunt bepalen of uw kind het fruit lust. We gaan wel met de 
kinderen samen ontdekken welke fruitsoorten er allemaal zijn en zullen ook zeker uw kind 
motiveren om van de verschillende soorten te proeven. Meer informatie? Zie onder aan deze 
Nieuwsbrief. Voor komende week krijgt uw kind het volgende fruit:  

 
 
 
 

                   Dinsdag    Woensdag    Donderdag 
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Agenda  

Dinsdag 13 september  Informatieavond 19.30 uur – nadere informatie volgt 
Dinsdag 20 september    8.30-9.30 uur inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk. 
Donderdag 29 september  Studiedag Elimschool - alle leerlingen vrij 
Ma. 17 t/m 21 oktober 2021  Herfstvakantie 
Woensdag 26 oktober 2021  Studiedag PCPO: alle leerlingen vrij 
Donderdag 24 november  Breed onderbouw-overleg OB1, Ob 3 en MB1 vrij 

Schoolmaatschappelijk werk 

Hallo allemaal, 

Sinds april 2022 ben ik werkzaam als schoolmaatschappelijk werker 
binnen de NPO gelden. Dit houdt in dat ik extra werkzaamheden op 
verschillende scholen zal gaan doen. Op de Elimschool zal dit het 
inloopspreekuur zijn. 

Ik vind het leuk om mij even kort aan jullie voor te stellen en om nog even 
op te frissen wat een schoolmaatschappelijk werker allemaal doet. 

Mijn naam is Jolijn Veenhuizen - Kwast en ik ben 29 jaar oud. Voorheen 
heb ik o.a. gewerkt als jeugdconsulent binnen het sociaal domein en als 

gedragswetenschapper binnen de jeugdzorg. Ik merkte dat ik binnen deze functies meer op 
afstand stond van de kinderen, terwijl werken met kinderen juist is waar ik blij van word en 
energie van krijg! Zodoende ben ik bij Avedan aan de slag gegaan als schoolmaatschappelijk 
werker. 

Wat kan een schoolmaatschappelijk werker betekenen voor u en/of uw kind? 
Eigenlijk is hier zowel een lang als een kort antwoord op te geven. In feite staat mijn deur open 
voor álle vragen op het gebied van welzijn van kinderen. Dit kunnen zowel ‘grote’ als ‘kleine’ 
vragen zijn. 

Met welke vragen/ situaties kunt u zoal bij mij terecht? 

• Uw kind lijkt niet lekker in zijn of haar vel te zitten, maar u kunt uw vinger er niet echt op 
leggen. 

• Uw kind bevindt zich in een moeilijke of nieuwe thuissituatie. Er is bijvoorbeeld sprake van 
een echtscheidingssituatie, verlies in de familie, ziekte van een gezinslid, geldzorgen etc 

• Uw kind vindt het lastig om vriendjes of vriendinnetjes te maken. 

• Uw kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen en / of grenzen aan te geven. 

• U merkt als ouder dat de vakantie er aan komt en u hier eigenlijk een beetje tegenop ziet 
zonder alle structuur van school. Ook hiervoor kunt u gerust even binnenwandelen/mailen. 
Ik denk dan graag met u mee. 

• U merkt dat u zelf niet lekker in uw vel zit en dit effect heeft op uw rol als ouder. Het kan 
soms heel fijn zijn om dit even met iemand te bespreken op een laagdrempelige manier. 
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Het inloopspreekuur zal vanaf 20 september elke week (m.u.v. schoolvakanties) plaatsvinden op 
de dinsdag van 8.30 tot 9.30 uur. Ik ben dan in de school 
aanwezig, dus loop gerust even binnen. 

Mijn werkdagen zijn: Maandag, dinsdag, 
woensdagochtend en donderdag. 

U kunt mij bereiken per mail op: j.veenhuizen@avedan.nl  

 

 

Ter inspiratie 

 

 
 

Zang 
 

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

of instrumentaal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lsR8XSvAfMc 
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