Nr 1 | september 2019

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De zomervakantie ligt alweer achter ons! We hopen dat
iedereen heeft kunnen genieten van het mooie weer, de
dagjes uit en de vakantie in eigen land of in het buitenland.
Verderop in dit Ericanieuws leest u hoe we nog een vervolg
willen geven aan het nagenieten van de vakantie. Verder in dit Ericanieuws veel
informatiepunten, waarvan ook een aantal met de oproep om u op te geven als hulpouder
voor diverse activiteiten. Met elkaar; kinderen, ouders en het team hopen we er een mooi
schooljaar van te maken!
Een hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser
N.B. Een andere naam onderaan dit bericht dan u gewend bent. Ko Balk en Suzan Visser
ondersteunen Karin Majoor met ingang van dit schooljaar door het overnemen van diverse
taken. Suzan zal voortaan het Ericanieuws verzorgen.

Agenda
Datum

Onderwerp

2 september
10 september
18 september

Start nieuwe schooljaar 8.30 uur
Ericamarkt 14.30-16.00 uur
Ouderinformatieavond groepen 3a, 3/4, 4a en 7/8:19.00-20.00 uur
Ouderinformatieavond groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c: 20.00-21.00 uur
Ouderinformatieavond groepen 4/5, 5a en 8a: 19-20 uur
Ouderinformatieavond groepen 6a, 6b en 7a: 20-21 uur
Schoolsportolympiade groepen 5 t/m 8
Korfbaltoernooi groepen 3 t/m 8
Start Kinderboekenweek

19 september
20 september
25 september
2 oktober

Luizencontrole
Ook dit schooljaar vindt elke woensdag na de vakantie een luizencontrole plaats. Die dagen
a.u.b. geen gel in het haar van uw kind en ook geen vlechten.

Welkom!
Maandag 2 september verwelkomen we 11 nieuwe kinderen:
 In groep 1a: Noah Kemp, Vive van der Horst, Evie van Vessem en Ilse Cornelisse
 In groep 1b Thijs ter Burg, Amélie Zoutendijk en Nadir Azzouz
 In groep 2b Saar van Dijkhuizen
 In groep 1c Sophie Verhoeks, Anna Arntz en Selma El Bouziri
We wensen hen veel plezier op de Ericaschool!

Geboren!
Vlak voor en in de zomervakantie ontvingen we verschillende geboorteberichten:
Fabian Veldman is grote broer geworden van Lucas;

Jonathan Brouwer heeft een broertje gekregen;
en ook bij Laura en Roos Willemsen is een broertje geboren.
We wensen alle gezinnen veel geluk met elkaar!

Vakantiefoto’s
Tijdens de eerste dagen vertellen we elkaar onze
vakantiebelevenissen. Om samen na te genieten van de
zomervakantie mag elk kind zijn/haar favoriete vakantiefoto
meenemen. We maken hiervan een mooie collage op de
prikborden bij de ingang. De foto’s (uitgeprint/afgedrukt op
10x15 formaat) mogen in de eerste week in de brievenbus
van de leerlingenraad gedaan worden.
De brievenbus bevindt zich onder het nieuwe informatiescherm in de Erica Plaza.

Afvalproject
De eerste 2 weken van het schooljaar doen alle groepen mee aan het afvalproject van ZAAP
(Zwerf Afval Adoptie Plan van de gemeente Rhenen). Voor de kinderen van de groepen 4
t/m 8 organiseren we een wedstrijd: zij mogen maandag 2 september iets van afval
meenemen, bijv. een doos van de hagelslag. Hiervan wordt op school een ruimtewezen dat
leeft op de planeet Afvallia geknutseld. De mooiste/leukste exemplaren uit de klassen komen
in de vitrinekasten te staan. Per bouw is er voor de winnaar een prijs!

Ericamarkt
Op dinsdag 10 september houden we van 14.30-16.00 uur de Ericmarkt. Alle kinderen
mogen dan op een kleedje de spulletjes verkopen waar ze niet meer mee spelen en bij
elkaar nieuwe spulletjes kopen. Verzamelt u alvast met uw zoon/dochter wat op het kleedje
mag komen?

Korfbaltoernooi & Sportolympiade
Al snel in het nieuwe schooljaar een sportieve uitdaging voor de kinderen van de groepen 3
t/m 8. Zij mogen op woensdag 25 september meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi. Op
vrijdag 20 september is de sportolympiade voor de groepen 5 t/m 8. Over beide
sportactiviteiten volgt in de eerste schoolweek meer informatie.

Workshops
In het Ericanieuws van juli 2019 hebben we jullie geïnformeerd over de start van de
workshops waarbij de kinderen op een andere manier bezig gaan met talenten dan in de
groep. We hebben ontzettend veel zin om te starten, maar zijn voor diverse workshops nog
dringend op zoek naar ouders die ons een handje willen helpen. Zit er wat bij wat u leuk lijkt?
Meld u dan aan bij de leerkrachten die hieronder genoemd worden.
Voor groep 1 en 2 op drie dinsdagmiddagen in september:
1 ouders die juf Irma kunnen helpen bij de workshop boetseren
2 ouders die samen met een groepje van 10 kinderen gaan borduren
2 ouders die juf Marieke Worst helpen bij de workshop schilderen
2 ouders die samen met een groepje van 10 kinderen gaan timmeren (houtbewerking)
2 ouders die samen met een groepje van 12 kinderen beweegactiviteiten gaan doen in het
speellokaal van de school
Opgeven kan bij juf Nanda via npinkster@ericaschool.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor groep 3a, groep 3/4, groep 4a en groep 4/5 op drie maandagmiddagen in september:
1 ouder die juf Jolanda helpt bij de workshop breien
1 ouder voor de workshop make-up/schmink (groepje van 8 kinderen)
1 ouder die juf Jolie helpt bij de workshop koken
Opgeven kan bij juf Jolie via jesmeijer@ericaschool.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor groep 5a, 6a en 6b drie op de maandagmiddagen in oktober:
1 ouder die met een groepje van 8 kinderen denkspellen wil doen
1 ouder die samen met een groepje van 12 kinderen wil boetseren
1 ouder die met een groepje van 12 kinderen proefjes wil doen (techniek)
Opgeven kan bij juf Diane via dvwijk@ericaschool.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor groep 7a, 7/8 en 8a op drie dinsdagmiddagen in oktober:
2 ouders die samen met een groepje van 12 kinderen willen boetseren

2 ouders die samen met een groepje van 12 kinderen aan de slag willen met haar en makeup
2 ouders die samen met een groepje van 12 kinderen willen schilderen op canvas
Opgeven kan bij juf Carine via cvdberg@ericaschool.nl

Spierballen gevraagd!
Dagelijks wordt de grote tafeltennistafel op het schoolplein enthousiast
gebruikt tijdens het buitenspelen. Kinderen gebruiken dan ook vaak de
zware basketbal op de tennistafel. Dat geeft het nodige geluid. Om de
naastgelegen groep wat meer rust te geven, willen we de zware tafel
graag verplaatst hebben naar een andere plek op het plein.
We zoeken daarom een ouder die ons hierbij kan helpen dmv een
heftruck! Graag aanmelden bij Karin Majoor.

Start BSO Piccolo in het speellokaal
Vanaf 2 september start BSO Piccolo op maandag, dinsdag en donderdag. Dit wordt
georganiseerd door Stichting Kinderopvang Rhenen (SKR). Deze dagen wordt het
speellokaal vanaf 14 uur ingericht als BSO.
We zijn erg blij dit als school in samenwerking met SKR aan te kunnen bieden. Overweegt u
hiervan gebruik te willen maken voor uw kind? Neem dan even contact op met Els Stigter
van SKR tel. 0317-681050

Start schoolbieb
Sinds een paar jaar hebben we een heel mooie schoolbibliotheek. Voor de groepen 1-2 is er
de kleuterbibliotheek met prentenboeken, voor de groepen 3 t/m 8 is er het Leesplein vol met
informatieve en fictieve boeken. Als school zijn we erg blij met én trots op onze schoolbieb.
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar enkele ouders die het leuk vinden om te
helpen in de schoolbieb (de kleuterbieb zal na de herfstvakantie starten, hierover volgt nog
specifieke informatie op een later moment). Er is een vast groepje ouders dat bekend is met
de manier van werken en dit met alle liefde aan nieuwe biebouders wil uitleggen. De
meesten van hen draaien een vaste dag van 8.30-9.00 uur, of draaien om de andere week.
Weer anderen staan reserve voor als er onverhoopt iemand niet kan.
Mocht u interesse hebben om te helpen, laat dat dan weten aan juf Connie
(cmahlmann@ericaschool.nl)

Schoolzone & fietsenstalling
In vakantie is door de gemeente een deel van de schoolzone ingericht: tijdens breng- en
haaltijden is het eenrichtingverkeer rondom de school. De verkeersborden zijn geplaatst en
geven dit duidelijk aan. Wilt u zich hieraan houden? Zo houden we het veilig voor elkaar.
In de fietsenstalling voor ouders mogen geen kinderfietsen geplaatst worden. Kinderfietsen
van groep 1-3 mogen aan de zijkant van het kleuterplein, groep 4-8 plaatst de fiets aan de
achterkant van de school (Ericalaan). Fijn als u hierop wilt letten.

Vakantierooster en studiedagen
Hieronder het al eerder bekend gemaakte vakantierooster en de studiedagen
Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2019
Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12
uur t/m 5 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
10 t/m 13 april 2020

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag en
Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren en de dinsdag erna
Zomervakantie

25 april t/m 10 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 en 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli t/m 30 augustus 2020

Studiedagen in schooljaar 2019-2020
Maandag 18 november 2019
Dinsdag 21 januari 2020
Vrijdag 21 februari 2020 (dag voor de voorjaarsvakantie)
Maandag 11 mei 2020
Donderdag 2 juli 2020

Gymrooster
Dinsdag
Groep 7A
Groep 4A
Groep 7/8
Groep 3/4
Groep 6B

Vrijdag
Groep 8A
Groep 4/5
Groep 6A
Groep 3A
Groep 5A

8.30-9.35 uur
9.35-10.30 uur
10.30-11.30 uur
12.15-13.15 uur
13.15-14.15 uur

8.30-9.35 uur
9.35-10.30 uur
10.30-11.30 uur
12.15-13.15 uur
13.15-14.15 uur

Bijlagen
-

Inloopspreekuur GGD/CJG
Lokaalindeling schooljaar 2019-2020

Met grote regelmaat plaatsen we leuke
foto’s van actualiteiten op facebook.
Volgt u ons ook? https://www.facebook.com/EricaschoolRHN
Kijk ook eens op onze website!
https://www.ericaschool.nl/

