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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vandaag is de dag van de schoolfotograaf. Binnen een paar weken
staan/hangen er weer mooie, recente foto’s van uw kind(eren) in
de woonkamer of gaan ze als decembercadeautje naar opa en
oma. In de maand november blikken we tijdens de
voortgangsgesprekken terug op de eerste periode van het
schooljaar en zijn we tevens bezig met de voorbereiding op de
drukke decembermaand. In dit Ericanieuws daarom naast het
nieuws voor deze maand ook alvast informatie over activiteiten van
december.
Een hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

8 november
11 november
12 november
14 november
15 november
18 november
21 november
26 november
26 november
28 november
2 december

8.30 uur
14.30-15.30
9.45-11.30
14.30 uur
vanaf 14.30
hele dag
14.30 uur
8.30 uur

Gebedsgroep
Typecursus
Vrouw zoals jij
Mad Science
Inschrijven voor voortgangsgesprekken in ouderportaal
Studiedag team, kinderen zijn vrij
Mad Science
Inloopspreekuur GGD
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Typecursus

14.30-15.30

Welkom!
In november worden twee kinderen 4 jaar. Levi start in de vlindergroep en Tirza komt in de
bijengroep. Nica is naar Rhenen verhuisd en komt ook in de bijengroep. Welkom alle drie!

Afscheid
Na 12 jaar met veel plezier te hebben gewerkt op de Ericaschool gaat juf Ronie helaas
afscheid van ons nemen. Privéomstandigheden vragen momenteel veel van haar aandacht
en tijd. We zullen juf Ronie enorm gaan missen en nemen als team en binnen haar
kleutergroep nog uitgebreid afscheid van haar. Juf Ronie werkt nog tot 1 december in groep
1/2A. De maand december zal juf Irma vervolgens de hele week werken. Een oplossing voor
na de Kerstvakantie wordt momenteel intern besproken. Zodra dit rond is informeren wij de
ouders van groep 1/2A daar uiteraard z.s.m. over.

Geboren!
Bij Lynn uit de eendjesgroep is het feest in huis.
Broertje Senn is geboren. Veel geluk met elkaar!

Ontruimingsoefening
Op 10 oktober deden we een
ontruimingsoefening op school.
Binnen 3 minuten stonden alle in de
school aanwezige kinderen en
volwassenen op de vaste
verzamelplaats. Dat is mooi! We
oefenen dit over een tijdje weer,
maar dan op een onaangekondigd
moment.

BHV-training
Half oktober hebben zeven bedrijfshulpverleners van de Ericaschool hun
jaarlijkse cursusdag gehad, gericht op EHBO en ontruiming.
Van schaafwond tot botbreuk en van kraal in de neus tot reanimatie, alles
is weer besproken en geoefend.

Foto’s in de school
In de school hangen sinds korte tijd op meerdere plekken grote lijsten met foto's van onze
leerlingen. Loop gerust een rondje door de gangen en geniet van de vastgelegde momenten!
Diverse talenten hebben we ontdekt tijdens de eerste workshopronde. Fijn dat er ouders
waren die konden helpen bij de workshops, hierdoor konden we de kinderen veel
verschillende activiteiten aanbieden. In het nieuwe kalenderjaar volgt een tweede
workshopronde. Met dank aan Mirjam Grevengoed voor de prachtige foto's!

Tafeltennistafel
Afgelopen zaterdag is Roef van Beynum druk in de weer geweest
om de pingpongtafel te verplaatsen. Deze stond tot nu toe dicht bij
het lokaal van groep 4a, wat in de pauzes (die bij ons allemaal
gespreid zijn) voor behoorlijk wat geluid zorgde. Dankzij deze
actie van Roef kan groep 4a weer een stuk rustiger doorwerken,
wanneer de andere groepen pauze hebben.

Terugblik actie voor KiKa
Als bijlage bij dit Ericanieuws vinden jullie de bedankbrief van Alex m.b.t.
de actie voor KiKa van het afgelopen schooljaar. Mede dankzij de
opbrengst van onze sponsorloop werd ruim € 11.000,- opgehaald!

Trefwoord
Van 11 tot 29 november is het thema bij de dagopeningen: Geheimhouden. Aan bod komen:
Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand
is. Uit de bijbel komen de verhalen rondom het leven van Jozef aan bod (Genesis 37 t/m 47).

Boekenbericht
Enige tijd geleden heeft u kunnen lezen dat we voor de
schoolbibliotheek op zoek zijn naar ouders die daarbij kunnen
helpen. Het is erg fijn dat er op de oproep twee ouders zich
gemeld hebben. Op dit moment hebben we nog wel één dag te
vullen, namelijk de dinsdag van 8.30-9.00 uur. Mocht u willen
helpen in de schoolbibliotheek, dan horen we dat graag. U kunt
een bericht sturen naar cmahlmann@ericaschool.nl.

De boeken in de schoolbibliotheek worden veelvuldig gelezen.
Sommige boeken worden letterlijk stuk gelezen. Dit is jammer, maar mooi om te zien dat de
boeken zo geliefd zijn! Helaas komen ook vele boeken niet terug op school…..en dat vinden
wij jammer. Afgelopen schooljaar zijn er meer dan 50 boeken ‘verdwenen’. Omdat dit er
zoveel zijn, zullen we net zoals de reguliere bibliotheek een ‘boete’ gaan hanteren voor
boeken die niet terugkomen. Afhankelijk van het boek zal dit €7,50 tot €12,50 bedragen. We
hopen dat deze maatregel ervoor gaat zorgen dat er minder (liefst geen) boeken verdwijnen.
Wilt u er als ouder ook op toezien dat boeken weer mee naar school gaan én met uw kind
overleggen dat er zuinig met de boeken omgegaan dient te worden?

Social Media
In de afgelopen weken hebben de leerkrachten van de bovenbouw aandacht besteed aan
het gebruik van social media. Aanleiding hiervoor waren vervelende berichtjes die kinderen
elkaar gestuurd zouden hebben.
Veel kinderen van onze school gebruiken social media en dit
is vaak leuk en handig. Toch gaat het nog regelmatig mis en
worden er in app-groepen of op Instagram/Facebook dingen
over anderen gezegd die negatief zijn. Hierdoor voelen
kinderen zich onzeker, verdrietig of alleen. Zo wordt social
media niet op de goede manier gebruikt. Als school willen we
de kinderen hierover laten nadenken en hebben we regelmatig
gesprekjes over hoe om te gaan met anderen en jezelf
(zelfbeeld) en zowel de positieve als negatieve invloed die
social media kan hebben. We willen jullie als ouders
nadrukkelijk vragen om hierin ook betrokken te zijn bij uw kind!
Het is in deze leeftijd nog van groot belang dat u regelmatig meeleest met groep-apps en
meekijkt met wat uw kind volgt. Praat samen over dat wat ze zien en lezen op social media.
Samen -ouders en school- zijn we verantwoordelijk voor het creëren van een veilig klimaat
waarin onze kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen!

Kanjertraining
Inmiddels zijn we ruim 2 maanden aan het werk in onze groep.
In alle groepen hebben we een aantal startweken gehad. Hierin
stonden de kanjerregels, de petten en hun betekenis centraal.
Daarnaast hebben we in alle groepen oefeningen/ spelletjes
gedaan om het vertrouwen van de groep te versterken. Elk jaar
is opgedeeld in 10-17 leskernen. Deze leskernen kunnen naar
eigen inzicht van de leerkracht verdeeld worden over de
schoolweken.
We oefenen met de kinderen binnen Kanjertraining de volgende onderdelen:
Jezelf voorstellen/presenteren
Iets aardigs zeggen
Met gevoelens van jezelf en de ander
kunnen omgaan
Een ander durven vertrouwen en zelf te
vertrouwen zijn
Vriendschappen onderhouden
Proberen de ander te begrijpen
Pesten herkennen en stoppen

Een compliment geven en ontvangen
Grenzen aangeven
Je mening durven geven zonder iemand te
kwetsen
Samenwerken
Vragen stellen, belangstelling tonen
Kritiek durven geven en ontvangen
Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen

In de bijlage vindt u als voorbeeld een een info- en doeblad over praten over je
gevoelens/piekeren.

Topondernemers groep 5 t/m 8
De komende periode werken we bij TopOndernemers aan het thema ‘ik, jij, wij’. Dit thema
heeft veel verschillende onderwerpen. De groepen 5 en 6 gaan onder andere werken over
woningen, kastelen, de orang oetan, maar ook over verschillende geloven. In de groepen 7
en 8 zal het gaan over politiek, de EU, Romeinen en woonomstandigheden in India.
De kenniskaarten met daarop de doelen, komen deze week in de digitale boekenkast in het
ouderportaal te staan.
Als er ouders zijn die affiniteit met één van de genoemde onderwerpen hebben en hier iets
over willen vertellen, dan horen wij dit graag! Ook materialen passend bij het thema zijn
welkom. Daar kunnen wij een leuke tentoonstelling van maken in de vitrinekasten in de Erica
Plaza.

Voortgangsgesprekken
Op 26 en 28 november vinden de eerste voortgangsgesprekken van het schooljaar plaats.
Hiervoor kunt u intekenen via het ouderportaal vanaf vrijdag 15 november. Als uw kind(eren)
in groep 3-8 zit(ten) dan ontvangt u tijdens het voortgangsgesprek een eerste cijferoverzicht.
Dit overzicht is tevens leidraad bij de gesprekken. Voor de kleutergroepen geldt dat de
observaties van de leerkrachten tijdens de voortgangsgesprekken aan bod zullen komen.

Kerstvieringen
De kerstviering voor groep 1 t/m 4/5 zal plaatsvinden op
woensdag 18 december. We gaan een lichtjestocht lopen met
een lampion. Deze tocht lopen we voor het goede doel:
Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis. De kinderen
krijgen en versieren deze lampion op school. Het is de
bedoeling dat u deze tocht gezellig met uw gezin/familie loopt.
De starttijd is tussen 18.00 uur en 18.30 uur.
De kerstviering voor groep 5 t/m 8 zal plaatsvinden op
donderdag 19 december in de Hervormde kerk in Achterberg.
Voor groep 5 en 6 start de viering om 18.15 uur en voor groep
7 en 8 om 19.30 uur. In verband met de parkeerruimte vragen
we u zoveel mogelijk op de fiets te komen. Tijdens deze
diensten wordt gecollecteerd voor Vrienden van het Sophia
Kinderziekenhuis. Meer informatie over de vieringen ontvangt
u op een later tijdstip.

Save the date!
Op donderdag 12 maart organiseren we een ouderavond. We willen u dan uitleg geven over
ons onderwijs met onder andere een workshop Topondernemers, Taal- en Rekenonderwijs
en Snappet. Momenteel wordt nog gewerkt aan de volledige invulling, maar zet alvast de
datum in uw agenda!

Vanuit de gebedsgroep
Voel je je af en toe ook zo’n prutser? Ik eigenlijk heel vaak.
Dan heb ik weer te veel gemopperd op de kinderen, loop ik
achter met de was, betrap ik mezelf op jaloezie en zo zou ik
nog wel even door kunnen gaan. Wat ben ik dan dankbaar
dat ik God mag kennen. Want in de bijbel staat:
Maar de Heer zei tegen mij: ‘Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig. Want alleen
iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig Ik ben.
1 Korintiërs 12:9
Met andere woorden, Hij is op zoek naar mensen die het zelf niet kunnen, zodat Hij het
doen kan!
De prutsers van de gebedsgroep komen aanstaande vrijdag samen om voor jou, de
kinderen en de school te bidden. Gebedspunten kun je kwijt in de brievenbus in de Erica
Plaza of via de mail: gebedsgroep@ericaschool.nl
- We vertellen het niet door, alleen aan God Erica, Ryanne en Marieke
Mocht je aan willen sluiten, welkom!! We verzamelen vrijdag 8 november om 8.30u bij
onze brievenbus.
Liedjes om te luisteren:
https://youtu.be/YbzIp0r8z1Q

Thank You

https://youtu.be/9OmYhgvwQa8

I am loved

Bijlagen
-

Inloopmoment GGD op de Ericaschool
Bedankbrief actie KiKa
Info- en doeblad Kanjertraining
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/

