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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hoera, de school is weer open!
Afgelopen maandag mochten de
kinderen na 8 weken eindelijk weer
naar school. Het was even wennen om
door een andere deur en/of zonder
ouders de school in te komen, maar we
zijn trots op de kinderen hoe snel ze
zich alweer aan deze situatie hebben
aangepast. Goed om te zien dat de
kleine groepen tijdens de korte
schooldagen veel aandacht krijgen van
de leerkrachten en er weer een ritme is.
We hopen natuurlijk met elkaar dat de
coronabesmettingscijfers zo gunstig
zijn dat we vanaf 1 juni weer helemaal
open mogen!
Een hartelijke groet namens alle collega’s,
Suzan Visser

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

21 en 22 mei
1 en 2 juni

Hele dag
Hele dag

Hemelvaartsdag en vrije dag daarna
Extra lang Pinksterweekend

Welkom!
Na de meivakantie zijn Daan en Dex gestart in de bijengroep. Eliza kwam er bij in de
eendjesgroep en in de vlinderklas zijn Gijs en Talib begonnen. Welkom alle vijf! Onze
kleutergroepen zitten nu vol. Nieuwe kinderen starten pas weer na de zomervakantie.

Luizencontrole
Normaal gesproken vindt de woensdag na een vakantie
altijd een luizencontrole plaats. Vanwege de
coronamaatregelen gaat dit niet door en vragen we daarom
alle ouders dit zelf te doen. Graag zo snel mogelijk! Het is
belangrijk dat u de leerkracht informeert als er hoofdluis
gevonden wordt, dan kunnen we andere ouders anoniem
informeren en vragen om extra controles te doen.

Gym op het schoolplein
Nu er vanwege de korte lesdagen nog geen gymlessen zijn met groep 3 t/m 8 heeft meester
Michiel zijn handen vrij om met de kleuters leuke sportactiviteiten te doen.

Schoolreizen/Schoolkamp
Helaas gaan dit schooljaar de schoolreisjes niet door. Wij stellen het volgende voor:
We laten het geld, dat door ouders al is betaald, op onze schoolrekening staan. Dat
betekent, dat u in het volgende schooljaar mogelijk niets hoeft te betalen, of hooguit een
aanvulling, wanneer het schoolreisje volgend jaar duurder is dan dit jaar. Indien het voor u
echt wenselijk is om het bedrag toch nu van ons terug te ontvangen, dan kunt u een berichtje
sturen naar Annet de Jong: adjong@ericaschool.nl. Wilt u daarbij aangeven:
 het betaalde bedrag
 naam en groep van uw kind(eren)
 uw rekeningnummer
U mag ook een betaalverzoek mailen.
Voor groep 8 hebben we plannen voor een alternatief voor het vervallen schoolkamp.
Hierover horen ouders van deze kinderen op een later moment meer.

Gebedsgroep
Van de gebedsgroep deze keer een link met daarin een zegenlied
‘The UK Blessing’. https://youtu.be/PUtll3mNj5U
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

Contact met de Tollenkamp
Gelukkig worden de regels rondom
bezoek in de komende weken
langzaam versoepeld, maar een
gezellig samenzijn zit er de komende
tijd toch nog niet in. Gelukkig mogen
we nog steeds post bezorgen voor
de bewoners. Van harte aanbevolen
om samen met uw kind de bewoners
van de Tollekamp blij te maken in
deze toch wel eenzame tijd!

Toiletgroep vernieuwd
In de weken waarin de school gesloten was voor de kinderen zijn de 2
toiletgroepen grenzend aan de EricaPlaza vernieuwd. Ze hebben -net als
de eerder vernieuwde toiletgroepen bij de groepen 3- naast nieuwe tegels
en hangend toilet nu een hygiënische gietvloer gekregen.
Als alle kinderen zich netjes aan de toiletregels houden blijven ze mooi
schoon en fris!

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/

