
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Terwijl het buiten volop voorjaar is, is het onvoorstelbaar hoe het 

dagelijks leven is veranderd sinds het laatste Ericanieuws. 

Vanwege het Coronavirus werken we zoveel mogelijk thuis en zijn 

jullie als ouders meer dan ooit belangrijk in de samenwerking met 

de leerkrachten om de kinderen zo goed mogelijk te  begeleiden. 

Deze vorm van onderwijs is natuurlijk niet ideaal en we missen als 

team het contact met de kinderen op school. Fijn dat we op 

moderne manieren toch contact kunnen maken, via Hangout, het 

ouderportaal of een leuke foto in de mail. We hopen dat de school 

na de meivakantie weer open mag en we jullie kinderen weer 

dagelijks zullen ontmoeten. Tot die tijd: succes met thuiswerken, 

zorg voor elkaar en blijf gezond! 

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 
 

Datum Tijd             Onderwerp 

10 april Hele dag Goede Vrijdag (huiswerkvrij!) 

13 april Hele dag Tweede Paasdag (huiswerkvrij!)  

25 april-10 mei   Meivakantie 

 

 
 

Welkom! 
In april worden Dex en Eliza 4 jaar!  

Dex zal starten bij de bijen en Eliza bij de eendjes. We hopen dat ze na de meivakantie met 

veel plezier zullen starten en wensen hen een mooie tijd bij ons op de Ericaschool! 
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Geboren! 

In het gezin Hendriksen werd Pien geboren. Ties (vlindergroep) 

en Siep (bijengroep) kregen een zusje!   

Van harte gefeliciteerd en veel geluk met elkaar!  

-------------------------------------------------------------------------------------

- 

Bij Nica (bijengroep) werd een broertje geboren. We wensen 

ook hen als gezin veel geluk toe! 

 

Voetbaltoernooien 

Normaal gesproken vinden in het voorjaar de 

schoolvoetbaltoernooien plaats. Deze zijn allemaal afgelast tot de 

zomervakantie. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid deze in 

het najaar te houden. Als dit lukt zullen we u daarover via het 

Ericanieuws informeren. 

Schoolreizen/Schoolkamp  

Jammergenoeg is het schoolreisje van groep 3a, 3/4, 4a en 4/5 geannuleerd. Ook het 

schoolkamp voor groep 8 is geannuleerd. We kijken momenteel naar de mogelijkheden om 

later in het schooljaar met een leuk alternatief te komen voor deze groepen. Daarom 

ontvangt u tot die tijd uw eerder betaalde schoolreis-/schoolkampbijdrage nog niet terug. 

Zodra hierover meer duidelijkheid is laten we dit natuurlijk weten.  

Het schoolreisje voor groep 5a, 6a, 6b, 7a en 7b op 3 juni naar het Archeon gaat vooralsnog 

gewoon door. Mocht dit anders worden door verlenging van de huidige maatregelen, dan 

hoort u dit van ons. 

 

Gebedsgroep 

Van de gebedsgroep ontvangt u in de bijlage een 

bemoedigend stukje over Pasen; Jezus is opgestaan! Het 

is voor iedereen een onzekere tijd. Extra mooi om dan 

kracht te kunnen putten uit het geloof dat God altijd bij 

ons is om ons te helpen in welke omstandigheden we ook 

zijn. Ook al komt de gebedsgroep nu niet samen op 

school, toch kunt u gebedspunten van uzelf of van uw 

kind doorgeven via gebedsgroep@ericaschool.nl    
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Contact met de Tollenkamp  

Nu de ouderen niet bezocht mogen worden heeft een aantal 

kinderen al zelf post gebracht voor de bewoners; kaarten, 

tekeningen en knutselwerkjes. Hier genieten de bewoners 

ontzettend van! Het personeel van de Tollekamp houdt 

ingekomen post 24 uur apart, zodat eventuele besmetting met 

het virus niet meer kan plaatsvinden via de ingekomen post. 

Van harte aanbevolen om samen met uw kind de bewoners 

van de Tollekamp blij te maken in deze toch wel eenzame tijd! 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag vragenlijst ‘sociale veiligheid’ 

In januari en februari 2020 werd de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ ingevuld door een grote 

groep ouders.  Wij zijn trots op de uitkomsten, want u scoorde ons gemiddeld een 7,9. Als 

verbeterpunt nemen we mee, dat we kinderen nog beter moeten leren om niet alleen voor 

zichzelf, maar ook voor anderen op te komen. In de bijlage vindt u de complete uitslag van 

de gescoorde punten. 

Toiletgedrag 

We merken op school regelmatig dat het voor kinderen lastig is om 

een gewoonte te maken van goede hygiëne. Op de toiletten gaat het 

nogal eens mis. We vinden het belangrijk dat elk kind netjes op de wc 

zit (óók de jongetjes!), voldoende maar niet overmatig wc-papier 

gebruikt en weer goed doortrekt. Daarna volgt natuurlijk het handen 

wassen. Een ongelukje kan gebeuren, dat is ook helemaal niet erg. 

Wel willen we graag dat kinderen het dan even melden bij de juf of 

meester, zodat het toilet niet vies blijft voor de volgende bezoeker. 

Bespreekt u bovenstaande nog eens duidelijk met uw kind(eren)? 



 

Kinderen naar school brengen: wijziging 

Om de zelfstandigheid van de kinderen in de juiste stappen te bevorderen en er minder 

drukte is in het schoolgebouw hebben we als team de afspraken rondom het brengen van de 

kinderen nog eens goed besproken. We zijn gekomen tot de volgende nieuwe afspraken: 

Ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen hun kind in het klaslokaal brengen. Wel is het 

dan de bedoeling dat u als volwassene buiten de kring blijft (dus achter de bankjes/krukken), 

zodat de kinderen elkaar goed kunnen blijven zien.  

Ouders van kinderen in groep 3 mogen tot de Kerstvakantie met hun kind meelopen tot in 

het lokaal. Na de Kerstvakantie mogen ouders nog mee met hun kind tot aan de deur van 

het lokaal.  

Ouders van kinderen in groep 4 mogen tot aan de herfstvakantie nog meelopen tot aan de 

deur van het lokaal, daarna wordt buiten gedag gezegd.  

We vinden het erg belangrijk om op tijd te kunnen beginnen met de schooldag. Zorgt u er 

dus voor dat uw kind vóór half 9 in het lokaal is! Uiteraard gelden op bovenstaande 

afspraken uitzonderingen: in ‘noodgevallen’ kunt u als ouder voor schooltijd een korte 

mededeling doen aan de leerkracht. Verder kunt u voor mededelingen of vragen ons 

ouderportaal gebruiken of ná 14.15 uur de leerkracht even aanschieten. Zo zijn we er als 

leerkracht ’s morgens echt voor degenen om wie het draait: de kinderen! 

 

Broertjes/zusjes aanmelden 

Het is fijn om vooruit te kunnen kijken en plannen als het gaat om het aantal kinderen dat we 

kunnen verwachten in de kleutergroepen. Heeft u kinderen van 2 of 3 jaar die nog niet zijn 

aangemeld, dan vragen we u dit zo snel mogelijk te doen. Een aanmeldingsformulier kunt u 

krijgen bij Karin Majoor.  

 

Bijlagen  

- Gebedsgroep  

- Uitwerking sociale vragenlijst 

 

 

 

 

 

          

 

          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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