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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Een nieuw jaar
Een nieuw begin
Een frisse start
Een hoopvol hart
Dankbaar voor de lessen
En voor wat komen gaat
Zal ik met mijn armen open
De toekomst binnenlopen
We hopen dat alle kinderen en ouders een fijne zomervakantie hebben gehad. Meer
gezinnen dan andere jaren zullen dichtbij huis gebleven zijn. Het weer in Nederland was
gelukkig veelal prachtig, daar boften we mee. We hebben als team weer zin om te starten en
hopen jullie kind(eren) maandag te begroeten.
Vlak voor de start van het schooljaar alvast een nieuwsbrief vol informatie. We leven nog
steeds in een bijzondere tijd waarin door het coronavirus bepaalde maatregelen
gehandhaafd blijven. Lees daarom dit Ericanieuws goed door!
Een hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser

Agenda
Datum

Onderwerp

10 september
14 – 18 september
22 september
28 sept – 2 okt

Pleinfeest, alleen voor de kinderen, onder schooltijd
Aangepaste informatieavonden: filmpje van de leerkracht
Ontruimingsoefening
Aangepaste ouderavond plusklas

Start van het onderwijs: corona-maatregelen vanaf 31 augustus 2020
Helaas is de situatie rondom corona er in de afgelopen weken niet positiever uit gaan zien.
Om die redenen hebben we ons als team gebogen over de te nemen maatregelen vanaf de
start van het schooljaar. Hieronder geven we u een toelichting:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Normaal gesproken vindt er na elke schoolvakantie op de woensdag een
luizencontrole plaats. Deze zal dit keer nog niet plaats vinden. We vragen alle ouders
om het haar van hun kind(eren) goed te controleren. In de bijlage vindt u tips hoe u
dit het beste kunt doen. We vragen u om het aan de leerkracht door te geven,
wanneer er ook daadwerkelijk luizen worden gevonden.
Het verschoven pleinfeest, dat stond gepland op 10 september 2020, zal toch niet in
de aangekondigde vorm doorgaan. We vieren het pleinfeest dit keer alleen met de
kinderen. Hoe? De geplande activiteiten zullen op 10 september plaatsvinden onder
schooltijd, tussen 8.30 en 14.15 uur. De leerkrachten zullen zelf alle spellen
begeleiden. We vragen aan ouders, of zij voor de klas van hun kind pannenkoeken
willen bakken voor de lunch op 10 september . Bent u hiertoe bereid? Wilt u dit dan
doorgeven aan de leerkracht van uw kind? We vragen u om extra te letten op
hygiëne. Graag de totale stapel pannenkoeken goed inpakken. Een moment waarop
u de pannenkoeken mag brengen/meegeven zal nog worden gecommuniceerd.
Willen ouders, van wie kinderen een allergie hebben voor gewone pannenkoeken,
hierover contact opnemen met de leerkracht?
Er is in den lande veel te doen over de combinatie van ventilatiesystemen en corona.
In de zomervakantie is een specialist op school wezen en is het hele systeem weer
even grondig nagelopen, zodat we zeker weten, dat het goed werkt.
Binnenkort vinden er startgesprekken plaats. Deze worden gevoerd met ouders van
kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften en met ouders van nieuwe kinderen.
Dit gebeurt via (video)bellen. U ontvangt hierover op later moment nog een bericht.
De informatie-avonden gaan niet door in dezelfde vorm als vorig jaar. De
leerkrachten zullen een filmpje opnemen en hierin iets vertellen over het onderwijs in
dit schooljaar in de groep van uw zoon of dochter. Dit filmpje wordt binnenkort voor u
op het ouderportaal geplaatst. Ook hierover ontvangt u nog een extra bericht
wanneer het zover is.
In principe gaan alle kinderen weer naar school. Als leerlingen zelf behoren tot de
risicogroepen volgens het RIVM, of gezinsleden hebben die tot de risicogroep
behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van onderwijs binnen de
schoolmuren. Ouders nemen in dat geval contact op met de directeur. Bij twijfel over
het wel of niet veilig naar school toe kunnen gaan, is het advies aan ouders om
contact op te nemen met de behandelend arts of met de GGD en deze situatie te
bespreken met de schoolleiding. Bij verzuim om gezondheidsredenen wordt tevens
overlegd met de leerplichtambtenaar.
Wanneer een basisschoolleerling in de zomer in een “oranje” gebied is geweest,
hoeft het NIET in thuisquarantaine.
Kinderen tot en met 6 jaar hoeven bij een neusverkoudheid niet thuis te blijven.
Oudere kinderen die last hebben van hoest, een snotneus of keelpijn blijven wel
thuis. Wanneer er sprake is van chronische klachten, die jaarlijks terugkeren bij een
kind, dan bespreken ouders dit met de directeur. Is er in een gezin corona
geconstateerd, dan blijven alle gezinsleden thuis. Kinderen volgen dan onderwijs
vanuit huis.
Ouders komen niet in school. Ze mogen wel op het schoolplein komen en hebben
dan zelf de verantwoordelijkheid onderling 1,5 m afstand te bewaren. Leerkrachten
van groep 1 tot en met 3/4 vangen de kinderen op bij de buitendeur. De volgende
ingangen worden gebruikt:
- Alle kleuters maken weer gebruik van de normale (oude) kleuteringang

•
•

- Groep 3 en 3/4 maken gebruik van de noodingang in de nis naast het
directiekamertje.
De leerkrachten van groep 1 tot en met 3/4 zullen voor schooltijd bij de buitendeur
staan om de kinderen op te vangen.
Overblijfhulpen mogen wel in school komen. Zij houden een afstand van 1,5 meter tot
elkaar en het onderwijspersoneel.
Kleuters die nieuw starten in groep 1 mogen in de eerste schoolweek door hun
vader of moeder via de kleuteringang in de klas worden gebracht. Hierbij houden
deze ouders onderling 1,5 meter afstand. Na de eerste week nemen ook zij afscheid
van hun kind op het plein.
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar of hun juf of meester.
Onderwijspersoneel bewaakt deze afstand wel onderling.
In de school is extra aandacht voor hygiëne. Kinderen wassen met regelmaat hun
handen en er zijn weer papieren handdoekjes om de handen af te drogen. We niezen
in onze elleboog. Kinderen en leerkrachten hoeven geen mondkapjes op

Contact met ouders
Sinds het uitbreken van de corona-crisis is er minder contact met ouders. Daarom bestaat er
het idee, om een aantal keren per jaar een “oudercafé” te organiseren. In een grote ruimte
met voldoende afstand uiteraard. Tijdens zo’n bijeenkomst willen we met ouders het gesprek
aangaan (onder schooltijd) over een onderwijsinhoudelijk onderwerp. Zo hopen we te
ervaren welke wensen en ervaringen ouders hebben. Hierover meer in een volgend bericht.

Kabouterboom
In de zomervakantie is de dode
boom op het kleuterplein prachtig
bewerkt door een boomkunstenaar
Rob Peeters van
www.beeldighout.nl.
Heeft u de boom al in het echt
gezien? Hij is prachtig geworden!
Naast een kabouterhuis en
knikkerbaan is ook een prachtige uil
uit het hout tevoorschijn gekomen.

Schoolgids
De schoolgids 2020-2021 vindt u als bijlage bij dit Ericanieuws. In de schoolgids is ook het
vakantierooster 2020-2021 opgenomen.

Lokaalindeling
Zoals in juli reeds toegevoegd aan het Ericanieuws ontvangt u als bijlage nogmaals de
lokaalindeling 2020-2021.

Bedankt!
Enorm blij zijn we met de gulle gift van TKK Techniek. Dit
bedrijf (van de vader van Niels Terken) heeft ons
muziekonderwijs gesponsord met 500 euro. Dank namens
alle kinderen!
Draagt u het muziekonderwijs op onze school ook een warm hart toe? Elke gift is van harte
welkom. Wat gaan we ermee doen?
• voortzetting van ons muziekproject voor de kleuters, die naast dansen en zingen
weer met professionele muziekdocenten gaan verkennen hoe het is om te spelen op
een viool, dwarsfluit, panfluit of piano en daarna een optreden verzorgen voor de
bewoners van de Tollekamp en voor hun eigen ouders.
• Muziekprojecten organiseren voor de bovenbouw,
waarbij ook zij gedurende een aantal dagen in het
schooljaar samen muziek maken op echte instrumenten
en zo een orkest vormen. We onderzoeken de
mogelijkheden om dit samen met Ons Genoegen te
doen.

Gymrooster
Er mag weer in de gymzaal worden gegymd! Het gymrooster
vindt u hieronder en staat ook in de schoolgids. Goede
binnenschoenen zijn verplicht! I.v.m. de veiligheid kunnen
kinderen zonder gymschoenen niet meedoen met de gymles.
Zij blijven op school bij een andere leerkracht. Controleert u
met uw kind of de gymschoenen goed passen?

Topondernemers
We starten met Topondernemers met het thema: “Vlinders in je buik”. Een vrolijk onderwerp,
maar ook een onderwerp waarbij we stilstaan bij de vragen: wie ben ik, hoe zie ik er uit, hoe
werkt dat en waar kom ik vandaan? Het thema wordt afgesloten in de week van 16 oktober.
Niet alleen groep 5 t/m 8 gaat hiermee aan de slag, ook de onderbouw doet mee met dit
schoolbrede thema. Bij de onderbouw heet het thema: “Wie ben ik?”
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
In groep 3/4: naar de dokter, ik verander, zien, horen, etc.
In groep 5/6: organen, hoe wordt een vlinder geboren, baby in de buik, magneten
(aantrekken en afstoten) bloemenveiling
Groep 7/8: voortplanting bij dieren, trouwcultuur, puberteit, stambomen, stroomkring, hoe
werkt het hart, etc.

Schoolbibliotheek/Kleuterbieb
Graag willen we de schoolbieb weer opstarten. We zoeken
hiervoor ouders die op één dag per week van 8.30 – 9.00 uur
willen helpen met het uitlenen van de boeken. Dit geldt voor
groep 4 – 8. Aanmelden kan via het ouderportaal bij juf Connie.
Voor de kleuterbieb zoeken we ouders die wekelijks één
ochtend een paar uurtjes willen helpen bij het uitzoeken en
uitlenen van een prentenboek aan de kleuters. Aanmelden
graag via het ouderportaal bij juf Nanda.

Lezen op school
Let op: omdat de schoolbieb de eerste week nog niet open is mogen alle
kinderen van groep 4 – 8 aanstaande maandag een boek meenemen van
thuis!

Trakteren
Jarige kinderen mogen een verpakte traktatie meenemen om uit te
delen in hun groep. In de eigen klas maken we er een gezellig feestje
van. We gaan geen klassen rond.

Overblijven
We zoeken nog overblijfouders voor woensdag en vrijdag. Het is dit
schooljaar erg lastig om voor alle dagen voldoende overblijfouders te
vinden.
Blijft u nog niet over en bent u beschikbaar op woensdag en/of vrijdag
tussen 11.30 en 12.30 uur? We horen het graag! Kleinere
broertjes/zusjes meenemen is geen probleem. Aanmelden kan via het
ouderportaal een berichtje te sturen naar Karin Majoor.

Bijlagen
-

Flyer bestrijding hoofdluis
Schoolgids 2020-2021
Lokaalindeling 2020-2021

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/

