
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

De herfst heeft duidelijk zijn intrede gedaan en -naast een flinke hoeveelheid 

regen in de afgelopen week- vallen inmiddels de eerste herfstblaadjes uit de 

bomen op het schoolplein. Hoewel we pas vijf weken in het nieuwe schooljaar 

zitten, zijn er naast de gewone lessen al veel activiteiten opgestart. In dit 

Ericanieuws een terugblik hierop, maar natuurlijk kijken we ook  naar wat deze 

maand in de planning staat. 

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 

 
Datum Tijd             Onderwerp 

7 oktober 14.30-15.30 Typecursus 

8 oktober  9.45 uur    Vrouw zoals jij (iedere 2e dinsdag van de maand) 

8 oktober  19.00 uur   Infoavond Plusklas 

10 oktober 13.15 uur Gebedsgroep 

14 oktober  14.30-15.30 Typecursus 

15 oktober 8.30 uur     Inloopspreekuur GGD 

19-27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober  Luizencontrole 

4 november  Schoolfotograaf 

4 november  14.40-15.30 Typecursus 

 

Welkom! 
Rond de herfstvakantie starten drie nieuwe kleuters op school. In de vlinderklas komen Milan 

(broertje van Tim uit groep 3a) en Demi (zusje van Jelle uit groep 4a). Luca start na de 

herfstvakantie in de eendjesklas. Veel plezier op de Ericaschool!   

 

Babynieuws 

De kinderen uit groep 6a weten het al even, maar nu ook in het Ericanieuws: juf Suzanne 

Nicolaas en haar man Remco verwachten in maart 2020 hun eerste kindje! 
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Welkomstscherm in Erica Plaza 
U heeft het vast al zien hangen in Erica Plaza; een groot digitaal scherm met daarop nieuws 

voor ouders en kinderen, foto’s van activiteiten, verjaardagen van de week enz. Leuk om te 

zien dat al zoveel kinderen hier dagelijks even een tijdje kijken naar alles wat voorbij komt! 

 

Geboren! 
Twee families vierden gezinsuitbreiding.  

 

Bij Boas uit de 

bijenklas werd zusje 

Esra geboren.  

 

Aimée uit groep 6a 

kreeg ook een zusje: 

Famke.  

 

We wensen hen alle 

goeds met elkaar! 

 

 

 

 

Nieuw gezicht 
Naast onze vaste klusjesman Wim hebben we sinds de zomervakantie 

nóg een handige collega gekregen. Hieronder stelt hij zich aan u voor.  
Ik ben Harm Jansen, 60 jaar jong en woon samen met mijn vrouw in 

Elst, mijn hobby’s zijn tuinieren, kippen houden, motor rijden en 

wandelen met onze hond Roza. Sinds kort werk ik als conciërge op 4 

verschillende scholen, in Amerongen op Wilhelminaschool en 

Regenboog, in Rhenen op de Ericaschool  en de Springplank, heel veel 

collega’s erbij gekregen die ik allemaal nog wil leren kennen. Hiervoor 

werkte ik bij BVS in de metaal, maar toen ik deze vacature zag, dacht ik  

“Dat lijkt me wel wat!” En tot nu toe heb ik het heel goed naar mijn zin 

en heb er zeker geen spijt van. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn 

werk en vind vooral de afwisseling erg  leuk. Klussen doe ik graag, dus 

voel ik me zeker op mijn plaats. Ik hoop hier nog vele jaren met plezier 

te werken. 

 

 

Trefwoord 
Van 14 oktober tot 8 november is het thema bij de dagopeningen: Volhouden. 

Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste 

bedoelingen. Uit de bijbel komen o.a. de verhalen van Jakob en Esau, Jakob en Laban en 

Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33). 

 



 

 

 

Boekenbericht  
De schoolbibliotheek draait weer volop dankzij een paar geweldige ouders. Maar wist u dat 

ook u uw steentje kunt bijdragen aan de schoolbibliotheek? Er zijn momenteel namelijk 

verschillende acties waarmee boeken en/of korting voor boeken gespaard kunnen worden. 

Voor uzelf en/of voor de schoolbibliotheek! 

 

 Zie je Zo: de kinderboekenwinkel in Rhenen heeft doorlopend een 

kassabonnen-actie. 15% van iedere bon (van kinderboeken) die u inlevert op 

school bij juf Karin of juf Connie, mogen wij besteden aan nieuwe boeken voor 

de schoolbibliotheek. 

 Bruna: Koopt u een boek tijdens de kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober 

bij Bruna, mag u de bon daarvan inleveren bij de leerkracht van uw kind. Zelfs 

20% van het aankoopbedrag van het boek mogen wij besteden voor nieuwe 

boeken. 

 Coop: Bij de Coop kan gespaard worden voor kinderboeken met bijpassende 

knuffels van 23 september t/m 27 oktober. Mocht u hier zelf geen gebruik van maken, dan 

mogen zegels ingeleverd worden op school bij de leerkrachten. 

 Total: tankt u bij Total, dan kunt u t/m 30 november sparen voor de mooiste boeken. Bij 

iedere 10 liter ontvangt u een actiezegel. Door 40 liter te tanken, heeft u al één boek! Heeft u 

actiezegels over (of een volle spaarliniaal), dan mogen ook deze ingeleverd worden bij de 

groepsleerkracht. 

 

Bericht van BSO Piccolo 
Sinds dit schooljaar is Stichting Kinderopvang 

Rhenen gestart met Buiten Schoolse Opvang 

binnen de school. De groep heet Piccolo. Zowel de 

pedagogisch medewerkers als de kinderen maken 

met enthousiasme gebruik van deze prachtige 

locatie. Er worden naast het vrij spelen diverse 

activiteiten aangeboden, zoals het spelen van een 

actief potje buskruit (balspel), knutselactiviteiten en 

het bakken van heerlijke pizza’s en appelflappen. Piccolo is geopend op maandag, dinsdag 

en donderdag van 14.15 tot 18.30 uur. In de vakanties en tijdens studiedagen is er de hele 

dag opvang mogelijk op de Acacialocatie. Voor meer informatie kunt u mailen naar 

info@kinderopvangrhenen.nl, bellen naar 0317-681050 of de website bezoeken 

www.kinderopvangrhenen.nl. 
  

Sportolympiade 

Op vrijdag 20 september zijn de bovenbouwgroepen lekker sportief 

bezig geweest tijdens de schoolsportolympiade op de velden op de 

Grebbeberg. Het was gelukkig mooi weer en samen met de 

kinderen van andere basisscholen uit Rhenen werden verschillende 

sporten gedaan.  

 

mailto:info@kinderopvangrhenen.nl
http://www.kinderopvangrhenen.nl/


 

 

 

 

Tennisles 

Nog meer sportief nieuws, want via onze buurtsportcoach kregen we een uitnodiging van 

tennisclub TC Rhenen.  

Ik ben Erik van Deutekom, trainer bij TC Rhenen  en ik stel onze training open voor kinderen 

die gratis een keer willen mee tennissen! Je kan je aanmelden via de mail: 

Mijn email adres: erik@tennisschoolfit.nl Telefoonnummer: 0617844071 

 
 

Knutselwedstrijd 
Rondom het afvalproject in de eerste 

schoolweken werd flink geknutseld. Er zijn 

allerlei dozen, plastic flessen, doppen, 

kurken enz gebruikt om een ruimtewezentje 

te maken. Het was moeilijk een winnaar te 

kiezen in de drie leeftijdscategorieën, maar 

op de foto ziet u dat het toch is gelukt! De 

winnaars hebben hun prijs gekregen en 

kunnen nog even lekker verder knutselen.  

 

 

 

Topondernemers groep 5 t/m 8 
Kinderen die in groep 5 starten, krijgen er een nieuw vak bij: Topondernemers. Voor 

sommige ouders is dit ook nieuw. Vandaar een korte toelichting. Topondernemers bevat de 

vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek. Elke 5 á 6 weken staat een ander 

thema centraal in de groepen 5 t/m 8. Op dit moment is dat het thema “reizen”. Binnen dit 

thema komen allerlei onderwerpen aan bod, waar kennisvragen aan gekoppeld zijn. 

Kinderen gaan alleen, in tweetallen of in een drietal op zoek naar antwoorden op die 

kennisvragen en presenteren de uitkomsten aan 

elkaar via Powerpoint/Prezi, toneelstuk, 

muurkant, maquette, werkstuk etc. Tijdens het 

uitvoeren van de opdrachten staan ook 

vaardigheidsdoelen centraal:  

 Kunnen de kinderen goed samenwerken?  

 Nemen de leerlingen zelf initiatief?  

 Gaan ze kritisch om met (digitale) informatiebronnen en kunnen ze informatie 

omzetten in eigen taal?  

 Kunnen ze reflecteren op hun eigen werkproces en resultaat? (Wat ging er 

goed en wat kan beter?)  

 Is er sprake van creatief denken? 

 Hoe is de communicatie met anderen in het werkgroepje? 

 Hebben de kinderen voldoende zelfvertrouwen? 

https://www.facebook.com/tcrhenen/?__xts__%5B0%5D=68.ARCbvbgEzv5nSPRMh2ri2cjJZ5Qn4LsF5PuuW5GEMv7xDH8pPt-myWrtYuhVMpxxmM8MlQMt2_MDOglOWGJ017o5V8sP6RGE69hL3aLiCm-OnoB18oKJ697yZFhs-AvXCcklGRtjMiZ79sQO3zA3X-uIoHJVTcF85RkU-eFi57tolbPPcjmsl-BpJOq-LnZgcBU4FSHxlIlPUvGu5YE4IxV9NkpesglNLfzF3Q4UZOgplfIW5sNhXIFskM6zaS_Cpumpx_P8zQiiNMf4bagBsyygtxhWLt7BfMgsRx0Oe1apRAAOfr8ol234hYNMZgL4MxjnVzNBaPgkSg_bJ4VGCgKxJA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCd_jPmFiLIOroheMJ5MT_fBb1u8QYwm-ZyrSKnI7V5dBVuSfCMPp_PZ6zrkkKoW0JzOzHHfcaINh56
mailto:erik@tennisschoolfit.nl


 

 

 

 

Waar vroeger bij wereld oriënterende vakken puur de kennis centraal stond, zijn daar nu 

deze belangrijke vaardigheden naast gekomen. Vraag is, ook voor ons, hoe we borgen dat 

de kinderen tevens voldoende kennis opdoen. Daarom zullen we dit schooljaar bepalen hoe 

en wanneer we de kinderen toch weer huiswerk op gaan geven. Wat willen we dat de 

kinderen aan het einde van een thema aan kennis minimaal hebben opgebouwd? Dit krijgen 

de kinderen dan mee naar huis en zal in de klas worden getoetst. Zo blijven zowel 

vaardigheids- als kennisdoelen samen opgaan. 

 

Ontruimingsoefening  
Op 10 oktober doen we een ontruimingsoefening op school. We vinden het belangrijk dit 

regelmatig in te plannen, zodat de kinderen en het team weten wat te doen bij het 

alarmsignaal. De eerste keer in dit schooljaar bereiden we de kinderen hier uitgebreid op 

voor. Vraag uw kind gerust hoe het was!  

 

Bericht van de gebedsgroep   
God zegt: ‘Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van 

jullie, en mijn gedachten zijn niet de jouwe. Zoals de 

hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen 

hoger dan die van jou’. (Jes 55:8,9) 

Ik heb altijd goeie ideeën en ik weet ook altijd wat de 

beste manier is om iets aan te pakken. Ik weet ook altijd 

wel wat ik moet zeggen of wat een ander moet 

doen…En als God dan zegt dat Hij het beter weet, 

betrap ik mezelf erop dat ik dat dan toch wel een beetje 

lastig vind. 

Door de bijbel heen, maar ook tegenwoordig lees of hoor 

ik verhalen die mijn verstand te boven gaan!! 

Wonderlijke dingen gebeuren er nog steeds en dat kan alleen wanneer we onze eigen 

plannetjes weer terug geven aan onze Maker. Degene die ons geluk voor ogen heeft, het 

volledige plaatje ziet en zelfs niet gebonden is aan plaats of tijd. Hij heeft alles in de hand. 

Hem vertrouwen is een goed idee. Als je Hem leert kennen en steeds beter weet Wie Hij is, 

dan wil je niets liever dan Hem je verleden en je toekomst laten schrijven. 

Vind je het fijn als we voor je bidden? Dat doen we heel graag. Je mag ook mee bidden als 

je dat fijn vindt. Komende donderdag 10 oktober komen we weer samen om 13.15 uur. 

Nieuwsgierig naar hoe te bidden? Dit is een filmpje dat we erover maakten; 

https://vimeo.com/272723802?ref=em-share  

Groetjes Marieke, Erica en Ryanne 

Hieronder wat toffe liedjes om te zingen of thuis op te dansen. 

 Vertrouw maar op God https://www.youtube.com/watch?v=gNiNHe_cZ60 

 God heeft een plan met je leven https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc 

 U bent die U bent https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ 

 God heeft alle macht https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc 

https://vimeo.com/272723802?ref=em-share
https://www.youtube.com/watch?v=gNiNHe_cZ60
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc
https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc


 

 

 

 

Mad Science 
Tijdens de techniekshow op 30 oktober worden de kinderen 

weer verrast met spectaculaire en leerzame proefjes.  Na de 

show krijgen de kinderen een uitnodiging mee voor een 

aantal middagen ‘Mad Science’. In de bijlage alvast wat meer 

informatie hierover. 

 

 

Ter info op het ouderportaal  
Het jaarverslag 2018-2019 én het  jaarplan 2019-2020 staan voor u als ouders ter inzage op 

de digitale boekenplank van het ouderportaal onder het kopje “schoolbeleid”. Hierin leest u 

hoe we terugblikken op de doelen die we stelden voor het vorige schooljaar en welke 

plannen we hebben gemaakt voor het huidige schooljaar. 

 

Vrouw zoals jij 

'Vrouw zoals Jij' is een initiatief van een aantal moeders van kinderen van verschillende 

basisscholen in Rhenen. Al zeven jaar lang komen vrouwen eenmaal per maand bij elkaar 

voor ontmoeting, uitwisseling rond een ingebracht thema en/of iets creatiefs. 

Vanaf oktober wordt de draad weer opgepakt, nu op een nieuwe locatie in de 

Timmermanswerkplaats aan de Acacialaan 16. 

De eerste keer (8 oktober) zal Joke de Vries van Buro Nij (Wageningen) een inleiding geven 

over het thema: 'Een gelukkige relatie begint bij jezelf!' Joke heeft veel ervaring met 

begeleiding van relaties en ook met training aan groepen. Het belooft een afwisselende en 

interactieve ochtend te worden. Zie ook de bijlage bij dit Ericanieuws. 

 

Bijlagen  
- Inloopmoment GGD op de Ericaschool 
- Mad Science  
- Uitnodiging ‘Vrouw zoals jij’ 

 

 

 

 

 

 

          

 

          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/ 
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