
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vanaf vandaag mogen de kinderen weer elke dag de 

hele dag naar school, daar zijn we blij mee! Daarmee 

komt voor jullie als ouders een eind aan de lange 

periode van (t)huiswerkhulp. We willen jullie bedanken 

voor alle hulp aan uw kind in de afgelopen tijd. We 

hopen dat de besmettingscijfers goed zullen blijven en 

dat we wat rustiger weken tegemoet gaan. Deze eerste 

dagen zullen we in de groepen ook diverse ‘samen’ 

activiteiten doen, om zo weer snel aan elkaar als groep 

te wennen na al die weken dat we niet compleet waren.     

 

Een hartelijke groet namens alle collega’s, 

Suzan Visser 

 

Agenda 
 

Datum Tijd             Onderwerp 

26 juni 14.30 uur Ouderportaal staat open voor intekenen rapportgesprek 

2 juli Hele dag Studiedag team, kinderen vrij 

3 juli 14.30 uur Eindrapporten gaan mee naar huis 

8 juli avond Afscheid groep 8a deel 1 

13 juli avond Afscheid groep 8b 

14 juli Avond Afscheid groep 8a deel 2 

 

Geboren! 

Op 16 mei is bij Vienna (5A) en Eliza (1B) een tweeling geboren! Ze 

hebben er twee zusjes bij gekregen.  

We feliciteren het gezin van harte en wensen hen samen veel geluk! 
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Tekenwedstrijd  

We kregen mooie tekeningen voor de 
tekenwedstrijd ‘We mogen weer naar 
school!’ 
Veel kinderen zijn in de meivakantie druk 
aan het tekenen gegaan en hebben hun 
resultaat bij ons ingeleverd. Het was 
weer enorm moeilijk, maar de prijzen zijn 

uiteindelijk gegaan naar: Isa uit 1/2A, 
Senna uit 1/2B (zij maakte er zelfs een 
filmpje bij!), Maerle uit 3C,  Vieve uit 4C 
en Roaske uit 6A.  
 

 

Schoolmelk 

Binnenkort wordt weer schoolmelk geleverd voor de kinderen die hierop  voor de 

Coronacrisis een abonnement hadden. Ouders van deze kinderen hebben hierover mail 

gekregen van Campina. Deze week moet dus nog zelf voor drinken bij de lunch worden 

gezorgd. Met ingang van dinsdag 16 juni kunnen de kinderen weer van schoolmelk genieten. 

Pleinfeest 

Helaas kan ons gezellige jaarlijkse pleinfeest als afsluiting van het schooljaar niet doorgaan 

onder de geldende maatregelen. We hebben een nieuwe datum geprikt, namelijk donderdag 

10 september. We hopen dat het dan wel door kan gaan! Voor een activiteit tijdens het 

pleinfeest hebben we nog steeds 30 lege, schoongemaakte, grote conservenblikken nodig. 

Heel graag inleveren bij juf Carine, groep 7/8.  

 

Gebedsgroep 

Van de gebedsgroep vindt u een bijlage bij dit Ericanieuws. 

Gebedspunten zijn van harte welkom om door te geven aan 

gebedsgroep@ericaschool.nl  
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Musical-voorpret 

Dit jaar is voor iedereen een bijzonder jaar, maar 

voor onze groepen 8 is het écht heel speciaal. Even 

leek het door alle geldende maatregelen niet mogelijk 

te zijn voor hen om een afscheidsmusical op te 

voeren. Maar het gaat toch gebeuren! We hebben de 

groepen 8 opgesplitst in 3 kleine groepen, zodat zij 

toch een musicaluitvoering voor een (kleinere) groep 

ouders kunnen presenteren. Op de foto is te zien, 

hoe er al wordt gewerkt aan een prachtig decor! 

 

Musical planning 

In totaal zijn er drie musicalavonden voor groep 8.  

• woensdag 8 juli heeft deel 1 van groep 8A afscheidsavond 

• maandag 13 juli heeft groep 8B afscheidsavond 
• dinsdag 14 juli heeft deel 2 van groep 8A afscheidsavond Let op: deel 1 van groep 

8A heeft dinsdag 14 juli de hele dag vrij 

Op donderdag 16 juli vormen we om 9.15 uur met alle kinderen samen een erehaag vanaf 

de kleuteringang naar de zijingang van de bovenbouw. Groep 8 leerlingen lopen door de 

lange erehaag (applaus!) en zeggen zo voor de laatste keer gedag. Ouders zijn van harte 

welkom om dit afscheid mee te beleven buiten de hekken van het schoolplein. 

 

Meedenken in de MR!  

Ben jij benieuwd wat er komt kijken bij het onderwijs voor kinderen en door leerkrachten? Wil 

je weten hoe de toekomst qua onderwijs, ouderbijdrage, huisvesting, schoolreisjes en zaken 

rondom de Ericaschool eruit gaan zien? Vind je het leuk om hierin mee te denken richting het 

bestuur? Meld je dan nu aan voor de MR! Tijdsbesteding: 5 vergaderingen per jaar met de 

daarbij behorende voorbereiding. 

Interesse? Mail voor maandag 15 juni naar MR@ericaschool.nl. Eventueel is er dan de 

mogelijkheid om aanwezig te zijn bij een klein deel van de MR-vergadering op 16 juni.  

 

Typecursus 

Ook in het nieuwe schooljaar hebben we als school een 

samenwerking met Typetuin. De lessen (vooral geschikt voor 

kinderen uit groep 6/7/8) vinden vanaf 30 september plaats op 

woensdagmiddag direct aansluitend aan school. Als bijlage vindt 

u een brief met daarin de benodigde informatie om uw kind aan 

te melden. Let op: bij tijdig aanmelden ontvangt u een korting! 
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Trefwoord 

Tot eind juni gaan de verhalen en activiteiten van Trefwoord over 

Communiceren in verschillende vormen: preken, mededelen, 

discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Uit de bijbel 

komen de verhalen over de eerste christenen uit het bijbelboek 

Handelingen: de boodschap van Stefanus, de vervolging door 

Saulus, de verandering van Saulus na het bijzonder licht dat hij 

zag. 

 

Dode boom op het kleuterplein 

Op zaterdag 12 juni wordt de dode boom op het kleuterplein weggehaald. We laten de boom 

tot 2 meter hoogte staan. In de zomervakantie zal hiervan een sculptuur worden gemaakt 

door een echte kunstenaar! Mocht u tegen die tijd willen komen kijken (op veilige afstand), 

dan kan dat. We informeren u tegen die tijd uitgebreider. 

 

Citotoetsen 

In de maand juni worden de eindtoetsen van Cito in de groepen 3 t/m 8 gedaan. Ook in dit 

bijzondere Coronajaar kiezen we hiervoor. We willen via dit methode-onafhankelijke 

instrument een nog duidelijker beeld krijgen van de kinderen, om zo in het nieuwe schooljaar 

goed aan te kunnen sluiten bij hun ontwikkeling op de diverse vakgebieden. 

 

Bijlagen: 

• boodschap gebedsgroep Ericaschool 

• cursus Typetuin 
 

 

 

 

 

          

 

          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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