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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
We hopen dat iedereen heeft genoten van de
voorjaarsvakantie. Gelukkig gaan we de lente weer
tegemoet; de krokussen en sneeuwklokjes doen erg
hun best dit al te laten zien.
In dit Ericanieuws o.a. een terugblik op het
Kerstproject maar ook al een oproepje voor het
pleinfeest in de laatste schoolweek voor de
zomervakantie.
Een hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

3 maart
4 maart
4 maart
5 maart
10 maart
10 maart
22 maart

Na 14.15 uur
9.00 uur
8.30 uur
Na 14.15 uur
8.25 – 9.00 uur
9.45 – 11.30 uur
10.30 uur

Rapportgesprekken
Gebedsgroep
Luizencontrole
Rapportgesprekken
Inloopspreekuur GGD
Vrouw zoals jij
Schoolgezinsdienst

Welkom!
In maart verwelkomen we Siep en Daan bij de bijen, Suzanne en Manou bij de eendjes en bij
de vlinders starten Jason en Gijs. We wensen de nieuwe vierjarigen veel plezier in hun
groep!

Coronavirus

Waar de nieuwsberichten rond de besmetting met het coronavirus elkaar snel opvolgen
proberen we op school vooral geen paniek bij de kinderen te zaaien. Wel hebben we
vanzelfsprekend een aantal maatregelen genomen, zoals u al heeft gelezen in het
nieuwsbericht van Karin Majoor dat op maandagochtend 2 maart in het ouderportaal is
gezet.
Mocht u in de vakantie in één van de besmette gebieden zijn geweest, dan dient u dit te
melden bij de GGD en uw huisarts. Mochten u of uw kind(eren) klachten krijgen als koorts en
benauwdheid, dan raden we u aan om hierover contact te houden met uw huisarts. Uiteraard
willen ook wij graag geïnformeerd worden over de bevindingen. U kunt hierover contact met
Karin Majoor opnemen.

Luizencontrole
Op woensdag 4 maart vindt weer een luizencontrole plaats. Denkt u er die
dag aan het haar van uw kind niet in te vlechten of te voorzien van gel/wax?
Wilt u ook meehelpen met luizenpluizen? We kunnen nog extra handen
gebruiken! Opgeven kan via kmajoor@ericaschool.nl

Terugblik kerstproject
Tijdens de Kerstwandeling en de Kerstdienst in de kerk haalden we
als school een mooi bedrag op voor het Sophia Kinderziekenhuis.
Gezamenlijk met de andere scholen die meededen is er maar liefst
€68.364,- opgehaald. Een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van
het Kinderhersencentrum. Hier bundelt het Erasmus MC-Sophia
Kinderziekenhuis al haar expertise en ervaring op het gebied van het
hoofd, de hersenen en de zintuigen. Zo kunnen de nieuwste inzichten
en onderzoekstechnieken optimaal benut worden waardoor
oplossingen niet langer ondenkbaar zijn. Nogmaals bedankt voor
jullie gift!

Schoolplein
De vader van Tim en Milan heeft in de voorjaarsvakantie op diverse onverharde plekken op
het grote plein de grond geëgaliseerd. Heel fijn dat dit zo snel al kon gebeuren, dank
hiervoor!

Streetwise
Op 12 februari stond het schoolprogramma in het
teken van verkeersveiligheid. Medewerkers van de
ANWB kwamen op school voor de organisatie van
de jaarlijkse Streetwise-dag. Jonge kinderen
oefenden in oversteken, veilig fietsen kwam aan
bod, evenals het gevaar van de “dode hoek” en de
risico’s van het niet dragen of niet juist dragen van
de gordel. Over dit laatste kregen wij van de
Streetwise-medewerkers nog een artikel met informatie, welke is toegevoegd als bijlage bij
dit Ericanieuws.

Trefwoord
Tot 13 maart is het thema Ontbreken, zoals in het vorige Ericanieuws heeft gestaan. Van 1627 maart zal het gaan over Verbinden. Aan bod komen dan tegenstellingen binnen een
samenleving, jong & oud, arm & rijk. De bijbelverhalen komen uit Matteüs 8, 9 en 11.

Schoolgezinsdienst
De schoolgezinsdienst vindt plaats op zondag 22 maart in de
Ontmoetingskerk om 10.30 uur. We hopen daar weer veel
kinderen en ouders te zien!
Het verhaal van de tempelreiniging (Johannes 2:13-22) staat
centraal. De komende weken oefenen we in de groepen de
liedjes en maken we knutsels bij de verhalen, zodat de kerk er
weer feestelijk uit komt te zien.

Gebedsgroep
Op woensdag 4 maart om 9.00 uur verzamelen we bij
de gebedsbrievenbus. Van harte welkom om aan te
sluiten bij het bidden! Zie ook de uitnodiging met
leuke liedsuggesties in de bijlage.

Tafels over!
De kleutergroepen hebben vrijdag voor de voorjaarsvakantie nieuwe groepstafels gekregen.
Daarom zijn er diverse tafels overbodig en per direct beschikbaar voor wie interesse heeft.
De tafels staan in de kleutergang en mogen meegenomen worden voor gebruik thuis.

Workshops: oproep vervoer!
Een aantal kinderen van groep 7 en 8 heeft op 6 en 20 maart een workshop tennissen.
Hiervoor zoeken we nog ouders die de kinderen om 12.30 uur van school naar de tennishal
willen vervoeren en vice versa om 14.00 uur. Helpt u mee? Opgeven heel graag bij
abossema@ericaschool.nl (juf Arconel).

Scholenproject groep 7 en 8
Vanuit Stichting Slag om de Grebbeberg doen we mee met het
scholenproject ‘Vrijheid vier je samen’. De groepen 7 en 8 krijgen een
film te zien op school en zullen op de Grebbeberg een rondleiding
krijgen. De ouders van de groepen 7a, 7/8 en 8a krijgen via het
ouderportaal meer informatie over de data en tijden.

Vrouw zoals jij
Dinsdagochtend 10 maart zijn Jacorien en Corina van Walsem te gast bij Vrouw zoals Jij om
iets te vertellen over hun ervaringen als vrijwilliger in kamp Moría op Lesbos.
Toen Jacorien een aantal jaar geleden examen deed, kreeg
ze een reis met haar moeder cadeau. Ze koos voor het
Griekse eiland Lesbos. Niet om vakantie te vieren, maar om
zich in te zetten voor vluchtelingen die daar in het overvolle
kamp Moría leven. De liefde voor de kwetsbare mensen
aldaar heeft moeder en dochter nooit losgelaten. Ze hebben
deze reis inmiddels dan ook meerdere keren gemaakt. Op
10 maart luisteren we naar hun verhalen, denken met elkaar na over wat wíj voor anderen
kunnen betekenen en gaan aan de slag met het maken van een linnen tas – een activiteit die
ook in Moría wordt gedaan. Welkom!

Eiermolentjes te leen gevraagd!
Groep 3/4 bezoekt op woensdag 8 april de Tollekamp.
Samen met de bewoners gaan ze paaseieren
beschilderen.
Wie heeft voor ons eiermolentjes te leen? Ze mogen bij
juf Karin Majoor of bij juf Elma worden ingeleverd.

Open dag Tollekamp
De Tollekamp houdt open dag op zaterdag 21 maart van 10:00 en 14:00 uur. Graag brengen
we deze dag onder uw aandacht, omdat we met onze groepen regelmatig activiteiten
ondernemen met de bewoners van De Tollekamp.

Update klachtenregeling
De klachtenregeling heeft een update gekregen. Deze is te vinden in de boekenkast binnen
het ouderportaal en als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd.

Wij sparen conservenblikken (groot)!
We zijn al druk met de organisatie van het pleinfeest en hebben voor een activiteit 30 grote
schone conservenblikken nodig. Heeft u deze thuis over de komende tijd, dan graag
inleveren op school op de tafel onder het digitale scherm in Erica Plaza.

Bijlagen
-

-

Uitnodiging gebedsgroep
Uitnodiging ‘Vrouw zoals jij’
Streetwise
Flyer inloopspreekuur GGD
Update klachtenregeling

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/

