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Nieuwsbrief  
 

 

Schooljaar 2022-2023 nr. 4                          15 t/m 28 oktober 2022 

Van de directeur 

Herfstvakantie 
Komende week is het vakantie. Wat gaat zo’n eerste blok 
van het jaar toch snel. We hebben een goede start van het 
schooljaar gemaakt. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Bij 
sommige kinderen zit er zoveel in het emmertje dat naar 
school gaan een extra uitdaging betekent. Over het 
algemeen kan ik zeggen dat de leerlingen veel plezier op 
school beleven. Het personeel ook. Een extra mijl gaan 
met een kind zit in onze genen. Ieder mens is de moeite 
waard en we willen graag iedereen tot ontwikkeling laten 
komen.  
Elk kind heeft recht op ontwikkeling. Nu mogen we een 
week afstand nemen van school. Ons weer opladen voor het tweede blok nml. de periode tussen herfst en 
kerst. Mijn ervaring is dat kinderen dan vaak extra energie lijken te hebben en dat laten ze merken ook….! 
Van harte een goede vakantie toegewenst en tot maandag 24 oktober a.s. 

 

Uit de school 

Studiedag 
Op woensdag 26 oktober is er een studiedag  voor alle scholen van PCPO rondom het thema ICT. Alle 
leerlingen hebben deze dag vrij. 
 
Lesbezoek 
In het kader van de gesprekkencyclus (ontwikkelings- voortgangs- en beoordelingsgesprekken) bezoek ik de 
laatste tijd lessen. Ik was er vorig schooljaar wel aan begonnen maar kwam er te weinig aan toe. Nu zit ik er 
middenin en ik moet zeggen dat ik het prachtig vind om in de les te komen kijken. Wat hebben we prachtige 

kinderen op school, vol humor, ondeugend en ook stil en 
serieus. En wat hebben we geduldige leerkrachten die 
tijd nemen voor hun leerlingen. 
Het valt me op dat er veel bewogen wordt tijdens de les, 
vroeger werkten we alleen maar met het hoofd maar nu 
wordt het lichaam ook gebruikt. Tijdens een rekenles in 
OB3 was er een opdracht waarbij leerlingen rekensom-
men op papier moesten leggen op een vel met een 
bepaald getal (het juiste antwoord). Super fanatiek 
waren ze bezig met hoofd en lichaam. Mooi om te zien 
dat ze met een vak als rekenen zoveel plezier hebben.  
Eerlijk gezegd had ik dat niet altijd met die ellenlange 

rijtjes en staartdelingen        
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Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 

Jaimy (BB3) wint de voorleeswedstrijd 
Op 13 oktober hebben we als school meegedaan met de voorleeswedstrijd. Het 
thema van dit jaar was GI-GA-Groen! In de klassen werd fanatiek geknutseld. En ook 
werden er heuse voorrondes in de klas gehouden. Donderdag was het dan zover: de 
grote schoolfinale. Met alle kinderen van de Elimschool hebben we genoten van de 
prachtige voordracht! We willen de zeven kandidaten ontzettend bedanken voor hun 
inzet. In verband met AVG zijn we terughoudend in het plaatsen van namen van 
leerlingen in de nieuwsbrief. Het was een geslaagde middag! 
 

Ouderbijdrage 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage zal in de week na de 
herfstvakantie worden geïnd via Schoolkassa. U ontvangt hiervoor maandag 24 oktober een bericht in Parro. 
Hebt u vragen of zorgen over de betaling van de ouderbijdrage; neem dan contact op met Gerard 
Rutterkamp, directeur. 
NB: eerder maakten ouders/verzorgers de ouderbijdrage over naar de ING-schoolrekening, dat kan NIET 
meer, omdat deze rekening niet meer bestaat! Contant meegeven aan uw kind kan ook, dan graag de envelop 
voorzien van de naam van uw kind en de groep. 

 

Organisatie 

Prijsvraag 
Er zijn op dit moment een paar namen ingeleverd voor een nieuwe naam voor deze Nieuwsbrief. We hopen 
op nog een aantal namen meer. De deadline is nu vastgesteld op maandag 24 oktober 15.00 uur. Dan gaan 
we met de jury bepalen welke naam het beste past bij onze Nieuwsbrief. Doet u, doe jij mee? 
 

Corona 

Voorbereidingen  
In de bijlage vindt u een brief van onze vereniging (bestuur) m.b.t. de maatregelen die we moeten nemen 
als Corona weer opsteekt. Hieronder een korte weergave van het beleid op onze school: 

• Verplichtingen vanuit de overheid zullen we uitvoeren. 

• Vanaf scenario 3 (oranje) worden er minder externen en ouders toegelaten. Noodzakelijk hulp en 

gesprekken kunnen doorgaan.  

• Vanaf scenario 3 zullen we, als volwassenen, waar mogelijk 1,5 meter afstand houden.  

• Vanaf scenario 3 lopen alle kinderen zelfstandig naar binnen.  

• Er zal geen volledige schoolsluiting meer plaatsvinden, tenzij er personele problemen ontstaan.  

• Vanaf scenario 4 (rood) komen de kinderen minimaal 2 dagen in de week naar school. Dit volgens 

een vaststaand rooster op maandag-woensdag-vrijdag-dinsdag-donderdag. Of dinsdag-donderdag-

maandag-woensdag-vrijdag.   

• Er zal op de dagen dat een leerling op school is, instructie geboden worden en op de dagen dat een 

leerling thuis is zal er zelfstandig gewerkt worden aan verwerking van de instructie, herhaling of 

verdiepingsopdrachten. De dagen dat een leerling op school is zal er ook een terugblik en een 

vooruitblik zijn op de thuiswerkdagen. 

• Door de speciale aanpak van het SBO (o.a. kleinere groepen) is het mogelijk dat beide 

bovenstaande punten alleen bij zéér grote besmettingen nodig is. 

• Er zal geen hybride (online) onderwijs worden gegeven. (geen lessen op twee plekken) 

• Leerlingen die in quarantaine zitten kunnen wel huiswerkopdrachten krijgen (online of fysiek). 

• We blijven onze normale schooltijden hanteren.  

• Bij het omschakelen naar een nieuw scenario nemen we standaard 1 week de tijd voor de 

invoering. Het mag alleen eerder na afstemming met personeel, ouder(s) en verzorgers (MR). 
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Agenda  

Ma. 17 t/m  Vr.21 oktober 2021 Herfstvakantie 
Woensdag 26 oktober 2021  Studiedag PCPO: alle leerlingen vrij 
Woensdag 2 november   Hoofdluiscontrole 
     Dankdagviering 
Donderdag 10 november  MR-vergadering 
Donderdag 24 november  Breed onderbouw-overleg OB1, OB3 en MB1 vrij 
 

Ter inspiratie 

Deze week opende ik een vergadering met het thema hoop. Soms zie je geen hoop, heb je geen hoop, lijkt 
alles donker en is er geen perspectief. En dan te weten dat Havel hoop zag, ook in zijn uitzichtloosheid onder 
het communistische regime in Tsjecho-Slowakije vanwege zijn politieke overtuigingen. Later na de val van 
het regime werd hij president van dat land en later Tsjechië. Hij gaf dat terug in zijn gedicht over hoop: 
 

 

 

Ook de Bijbel getuigd op vele plaatsen van hoop: 
 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God, die mij ziet en redt. Ps. 42:12 

 
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31 

 

Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd. Psalm 33:22 
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