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Nieuwsbrief  
 

 

Schooljaar 2022-2023 nr. 3                          1 t/m 14 oktober 2022 

Van de directeur 

Onderwijzen 
1)Aanleren 2) Africhten 3) Beleren 4) Bijbrengen 5) Doceren 
6) Drillen 7) Instrueren 8) Leraren 9) Leren 10) Lesgeven 11) 
Onderrichten 12) Overbrengen van kennis 13) Scholen 
Gevonden op:  https://www.mijnwoordenboek.nl/  
 
Africhten, drillen dat zijn woorden die meer horen bij in de 
dierenwereld lijkt me. Ik mis in bovenstaande de Bijbelse 
notie van Ps. 32:8 ….. Raad geven. Dat mogen we dagelijks 
doen in onze school, ja ook aanleren, bijbrengen, doceren etc. maar vooral ook raad geven. Kinderen overzien 
de complexiteit van het leven nog niet en hebben daar raadgevers bij nodig. U mag dat doen als 
ouder/verzorger maar wij geven als onderwijzers ook graag raad. We wijzen kinderen graag op de richting 
van de weg in hun leven. We raden ze vooral aan dat ze de juiste weg moeten nemen. Veel wegen zijn 
onbegaanbaar, andere zijn dwaalwegen en daarom stellen we de beste Gids die wij kennen voortdurend aan 
de orde.  

 

Personeel 

Afwezig 
Afgelopen week hadden we drie zieke collega’s. Door de flexibiliteit van het team hebben we geen leerlingen 
naar huis moeten sturen. Dat is ook het laatste wat we zullen doen. Toch kan het voorkomen dat we de 
vervanging niet geregeld krijgen. We rekenen dan op uw begrip. 
 

Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 

Christelijke Kinderboekenweek  
In de anderhalve week voor de herfstvakantie zal de Elimschool in het teken staan van het thema van de 
Christelijke Kinderboekenweek: GI-GA-GROEN. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te 
ontdekken en te doen. Wil jij weten hoe een panda, tijger of ijsbeer leeft? Of ben je juist nieuwsgierig naar 

de dieren in de zee of diep onder de grond? Wil 
je alles leren over planten, bloemen en kruiden? 
En ben je benieuwd hoe je de natuur en het 
klimaat een handje kan helpen? Er zijn heel veel 
boeken die jou helpen een echte natuurheld te 
worden. Ook zingen we deze week het lied: ‘Gi-
Ga-Groot Cadeau’ van Make Some Noise. 
Dit lied kunt u natuurlijk thuis ook luisteren of 
zingen. Het thema wordt op donderdag 13 
oktober afgesloten met de schoolfinale van de 
voorleeswedstrijd. We zijn benieuwd wie de 
voorleeskampioen dit jaar wordt!  
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Studiedag 

Terugblik 
Misschien dacht u afgelopen week; alweer een studiedag? Toch is het van groot belang dat ons personeel 
goed bij blijft op allerlei ontwikkelingen in het onderwijs. Donderdag hebben we nagedacht over ons 
aannamebeleid en zijn we in leerteams bezig geweest met verschillende onderwerpen voor de toekomst. Zo 
gaan we o.a. onderzoeken welk leerlingvolgsysteem we gaan hanteren, hoe we de volgende stap kunnen 
zetten in een gezonde school en hoe we de doorgaande leerlijn in school kunnen versterken. Dit allemaal 
met het oog op uw kind. 
Op 26 oktober is er opnieuw een studiedag maar dan voor alle scholen van PCPO rondom het thema ICT. 

 

MR 

Afgelopen maandag is de MR weer voor het eerst bij elkaar gekomen. De samenstelling van ouders en 
teamleden is wat veranderd. Namens de ouders is er vertegenwoordiging in de personen van: Jarno Smit, 
Rilana de Wilde (tevens GMR) en Irene Woudenberg. Vanuit het team nemen Anneloes Meijer (tevens GMR), 
Maarten Pas en Denise Fransen deel aan de MR. Ook sluit de directie, Gerard Rutterkamp altijd aan bij een 
(deel van) de MR vergadering. Met elkaar denken we na over hoe we met elkaar de goede beslissingen 
kunnen nemen voor onze school en onze kinderen. Afgelopen 
maandag hebben we o.a. met elkaar gesproken over de evaluatie van 
het vorige jaarplan en het nieuwe jaarplan voor 2022-2023. Het was 
een goede bijeenkomst, waarin we met elkaar kritisch hebben 
gekeken en elkaar hebben bevraagd, op dat  wat in de plannen 
geschreven wordt. In november zal de volgende MR-bijeenkomst 
zijn.  
 

Organisatie 

Prijsvraag 
We zijn bezig om de huisstijl wat aan te pakken van de Elimschool. De 
Nieuwsbrief krijgt ook een nieuwe look. We willen ook graag een 
nieuwe naam voor de Nieuwsbrief. Daarom schrijven we voor de 
leerlingen (en eventueel hun ouders) een prijsvraag uit. Opdracht: 
Bedenkt een nieuwe naam voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van de 
Elimschool. En stuur uw bijdrage vóór 15 oktober naar 
info@elimschool.nl .  
Met een aantal mensen uit het team bekijken we de inzendingen en 
de prijswinnaar ontvangt na de herfstvakantie een lekkere taart. 

Kleding 
Er staat nog een doos kleding in ons magazijn. We hebben eerder aangegeven dat we diverse goede 
kledingstukken hebben verzameld uit de school. Mocht u een kleidingstuk missen van uw kind, kijk dan in de 
doos en neem het a.u.b. mee. We houden de doos hier tot 1 november daarna gaan de spullen naar de 
kledingbank. 
 
Zelftesten en Corona 
Mocht u zelftesten nodig hebben omdat uw kind verkouden is of 
andere verschijnselen heeft die op Corona lijken, geef dat dan door 
aan de groepsleerkracht. Hij/zij zal een aantal testen meegeven aan 
uw kind. Als wij hier verschijnselen constateren geven we vanzelf 
testen mee.  
In de volgende Nieuwsbrief ontvangt u de samenvatting van ons 
Coronabeleid zoals die aan de MR is voorgelegd. 

 
Jonge Mantelzorgers 
Als bijlage vindt u onder aan de nieuwsbrief een flyer van Evenmens en Impluz 
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Voorstellen van onze studenten/stagiaires 

 

Beste ouders/ verzorgers,   
Mijn naam is Thirza Goosen, ik ben 22 jaar en studeer aan de PABO in Zwolle (VIAA), 
momenteel zit ik in mijn derde leerjaar.  
Mijn hobby's zijn onder andere muziek maken en creatief bezig zijn.  
Het aankomende jaar mag ik (weer) ervaring opdoen op de Elimschool. Op de maandag 
kunt u mij tegenkomen in OB3, maar uiteraard ook op het plein of in de wandelgangen.  
Ik kijk er erg naar uit om de komende tijd les te mogen geven aan de kinderen van OB3 
en hier de laatste tips en tricks mee te krijgen voor het vak van leerkracht. Mocht u 
vragen hebben, spreek mij gerust aan. 

 
 
Ik ben Lieke Vonk, ik ben 18 jaar oud, ik ben geboren in Lelystad en ik woon in Holten. 
Mijn hobby’s zijn dansen, gezellig met vrienden of familie op terrasjes zitten en shoppen. 
Ik hou heel erg van dieren en heb zelf ook 2 hondjes.  
 
 

 
Mijn naam is Esmée Nijmeijer, ik ben 22 jaar en woon in Rijssen. Ik heb ervoor gekozen 
om mijn stage voor jaar 2 te doen op de Elimschool. Op dit moment ben ik bezig met 
de HBO studie Social Work aan hogeschool Windesheim. Voorafgaand aan deze studie 
heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond. Ik vind het super leuk om met 
kinderen te werken en ga mij ook specialiseren in de doelgroep jeugd. Ik hoop dit jaar 
nog veel te mogen leren. 
 

 
Mijn naam is Joelle Rietdijk en ik ben 17 jaar. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar 
pedagogisch medewerker, waarin ik voor GPM heb gekozen. GPM staat voor 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Hierbij richten we ons vooral op het gedrag 
van kinderen. Tijdens mijn stage dit jaar ga ik me daar verder in verdiepen en 
ontwikkelen. Dit jaar kan je me het hele jaar vinden in middenbouw1, op de maandag 
en dinsdag. Het eerste halfjaar ben ik er ook nog op de woensdag. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, te shoppen en met vrienden af te 
spreken.  Ik hoop dat het een leuk en leerzaam jaar wordt. Ik heb er zin in!  

 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lisa Luby.  
Ik ben 18 jaar oud en woonachtig in Rijssen. Ik ben op dit moment bezig met mijn 2e 
leerjaar van onderwijsassistent niveau 4. Dit jaar ga ik stage gaan lopen op de 
Elimschool in Rijssen. Mijn klas van dit jaar wordt MB4.  
Ik heb er super veel zin in en wie weet komen we elkaar nog weleens tegen!  
 

 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Nikki Bosch, 28 jaar en studeer psychomotorische therapie op de CALO. 
Dit schooljaar loop ik mijn eindstage bij de PMT en de gymlessen op de Elimschool.  
In mijn vrije tijd ben ik begeleidster van een handbal team en kun je me vinden in de 
sportschool of op de padelbaan. Ik kijk uit om het komende jaar aan de slag te gaan op 
de Elimschool.  
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Agenda  

Donderdag 13 oktober   Voorleesmiddag 
Ma. 17 t/m  Vr.21 oktober 2021 Herfstvakantie 
Woensdag 26 oktober 2021  Studiedag PCPO: alle leerlingen vrij 
Donderdag 24 november  Breed onderbouw-overleg OB1, OB3 en MB1 vrij 

 

Ter inspiratie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAEcPZlj-gk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de folder voor de jonge mantelzorgers 
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