
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Het plein ligt vol met bladeren en beukennootjes; 

de herfst is begonnen! Een mooie tijd in de natuur, 

genoeg te zien en te doen samen met uw 

kind(eren) zoals te zien op de tekening hiernaast.  

Op school zitten we volop in de 

Kinderboekenweek. Hierover leest u meer 

verderop in het Ericanieuws.  

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 

 
Datum Tijd Onderwerp  

30 sept t/m 11 okt  Kinderboekenweek 

6 okt 15.30 – 
16.30 

Reünie groep 8 leerlingen schooljaar 2019-2020 

8 okt 14.15 uur Uiterlijk inleveren tekening wedstrijd leerlingenraad 

13 okt 8.25 – 
8.55 uur 

Inloopspreekuur GGD → vooraf aanmelden ivm 
coronamaatregelen bij kmajoor@ericaschool.nl  

17 t/m 25 okt  Herfstvakantie 

2 nov Vanaf 
8.30 uur 

Schoolfotograaf 

 

 

Welkom 
 

In oktober wordt Mik 4 jaar en start hij in de bijengroep. Welkom bij ons Mik, veel plezier op 

de Ericaschool! 

 

Nr 2 | oktober 2020 
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Geboren  
 

Bij Thimo (gr 6) werd een broertje geboren. We 

feliciteren hem als grote broer, zus Vera en de 

ouders met de geboorte van Raf! 

 

Ook geboortenieuws bij de familie Sibbing. Daar 

kregen Lisa (gr 3)  en Thomas (bijengroep) een 

zusje. Gefeliciteerd met de geboorte van Tesse! 

 

Sefudin (gr 4) heeft ook een zusje gekregen. We feliciteren de ouders 

en broertje Zahid met de geboorte van Aisha! 

 

 

Kinderboekenweek  
 

Het thema tijdens deze kinderboekenweek 

is “ Geschiedenis”  met als motto ‘en toen’. 

Alle groepen zijn deze speciale week op een bijzondere manier begonnen, bijvoorbeeld door 

het live aftellen en meedoen met het lied van Kinderen voor Kinderen. Er staan verschillende 

activiteiten in de planning: de kinderen uit de groepen 5/6 t/m 8 lezen voor aan de kinderen 

uit de onderbouw, de bovenbouwgroepen houden hun jaarlijkse voorleeswedstrijd met een 

geplande finale op 7 oktober, we maken creatieve verwerkingen bij het thema en hebben 

weer even extra aandacht voor onze zwerfboekenkast. 

Als ouders kunt u ook iets betekenen in deze kinderboekenweek: Er zijn momenteel namelijk 

verschillende acties waarmee boeken en/of korting voor boeken gespaard kunnen worden.  

* Zie je Zo: deze kinderboekenwinkel in Rhenen heeft doorlopend een kassabonnen-actie.  

15% van iedere bon (van kinderboeken) die u inlevert op school bij juf 

Karin Majoor of juf Connie, mogen wij besteden aan nieuwe boeken 

voor de schoolbibliotheek. 

* Bruna: Koopt u een boek tijdens de kinderboekenweek t/m 11 

oktober bij Bruna, dan mag u de bon daarvan inleveren bij de 

leerkracht van uw kind. Maar liefst 20% van het aankoopbedrag van 

het boek mogen wij besteden voor nieuwe boeken! 

 

Gebedsgroep 

Een positieve instelling doet wonderen. Soms moet je 
bewust kiezen om je op de mooie dingen in het leven te 
richten. Het is niet altijd een gemakkelijke keuze, maar je 
kunt je gedachten vernieuwen door aan positieve dingen 
te denken.  
In de bijlage van de gebedsgroep lees je nog meer 

inspirerende woorden. Wil je als ouder meebidden of heb je gebedspunten? Graag even een 
mailtje naar gebedsgroep@ericaschool.nl  
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Tollenkamp  

Liam Schouwstra uit groep 5a is de winnaar van de kleurwedstrijd die de Tollekamp 

organiseerde in de zomervakantie. Gefeliciteerd Liam! Aan alle kinderen die hebben 

meegedaan: bedankt voor jullie inzending, het prikbord kon mooi versierd worden.  
 

Schoolinspectiebezoek  

Voor het najaar van 2020 stond er een inspectiebezoek gepland aan beide scholen van 
VPCO Rhenen. Vanwege corona heeft de onderwijsinspectie haar werkwijze echter 
veranderd. De inspecteurs komen tijdelijk niet fysiek op de scholen, maar voeren online 
gesprekken met bestuurders en directeuren, daarbij ook de onderwijsopbrengsten bekijkend. 
 
In september vond allereerst het bestuursgesprek plaats tussen de inspectie, Bert Hardeman 
en Karin Majoor als uitvoerende bestuurders. Vervolgens voerde het MT (Suzan Visser, Ko 
Balk en Karin Majoor) met haar een gesprek over het onderwijs op de Ericaschool. Op basis 
van beide gesprekken concludeert de inspecteur dat er mooie ontwikkelingen gaande zijn. Er 
worden geen risico's geconstateerd die aanleiding geven tot een fysiek bezoek aan onze 
scholen. 
- Eindopbrengsten van de scholen zijn op orde. Desondanks blijven we kritisch t.a.v. onze 
resultaten en zoeken naar verbeterpunten 
- We zijn positief lerende organisaties, die veel ontwikkelen en hierbij ook cyclisch aan het 
werk gaan en effecten monitoren 
- We hebben een goed beeld van onze populatie 
Op basis van bovenstaande heeft de inspectie besloten pas over 1 a 2 jaar de school ook 
daadwerkelijk te bezoeken, ervan uitgaande dat we corona tegen die tijd achter ons hebben 
gelaten. 

 

Bericht vanuit de OR  

Maandagavond 28 september kon de 
ouderraad sinds lange tijd weer vergaderen. 
We zijn enthousiast om plannen te kunnen 
maken voor activiteiten dit najaar. Het eerste 
op de planning is het helpen bij de 
schoolfotograaf op maandag 2 november. Alle 
kinderen en klassen volgens planning op de 
foto zetten is altijd een gezellige drukte. Fijn dat drie OR leden hier weer bij kunnen 
helpen. Ook hebben we de eerste aanzet kunnen maken voor de plannen voor Sinterklaas 
en Kerst. Maar daarover later meer.  

Uiteraard zullen wij bij alle activiteiten rekening houden met de coronamaatregelen. De 
leerkrachten die ook onderdeel zijn van de OR denken hierin mee.  

Wil je samen met ons zorgen voor gezelligheid op school en leuke activiteiten voor de 
kinderen, laat het mij weten via mm_kuijpers@hotmail.com! Wanneer je liever af en toe helpt, 
reageer dan a.u.b. op de oproepjes via het Ericanieuws, de oproep van de klassenouder of 
van de leerkrachten in het ouderportaal.  

Groet Marilou Stoker (voorzitter Ouderraad)  
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Samenwerking ouders en school 

Op de website https://peterdevries.nu/?page_id=7000 vindt u een 
interessante download. Het gaat om een boekje met de titel ‘Zeven dingen 
die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten’.  
Dit boekje is gratis! 

 

 

Gevonden voorwerpen - klein 

 
Inmiddels hebben we een hele verzameling gevonden sleutels, 

sleutelhangers, haarclipjes enz. Denkt u dat er iets van uw kind bij 

ligt? Stuur de leerkracht van uw kind een bericht en hij of zij kijkt 

even voor u. 

 

Leerlingenraad – tekenwedstrijd ‘mooiste, leukste en origineelste dier’ 

De leerlingenraad heeft een tekenwedstrijd georganiseerd! Op vrijdag 9 oktober zal de jury 

een winnaar kiezen. Er zijn al leuke en mooie creaties van dieren ingeleverd bij de 

leerkrachten. Wil uw kind nog meedoen? De tekeningen moeten uiterlijk donderdag 8 

oktober worden ingeleverd. Daarnaast is de leerlingenraad druk in beraad over de attributen 

die in de grote speelgoedkliko’s moeten komen om tijdens het buitenspelen te gebruiken. 

Binnenkort dus weer nieuw spelmateriaal om tijdens de pauzes te gebruiken. 

 

Bericht vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten 

doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit 

gezinnen waar weinig geld is lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 

theaterschool. 

Hoe werkt het?  

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een 

aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door 

een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de 

aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een 

aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak 

met de intermediair. 

Zo vind je jouw intermediair 

Een intermediair is bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of 

medewerker sociaal wijkteam. Op de Ericaschool kan de directeur voor u als intermediair 

optreden. Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier 

verder.  

 

https://peterdevries.nu/?page_id=7000
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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Inloopspreekuur GGD  

Net als in voorgaande jaren is er regelmatig een inloopspreekuur gepland op een dinsdag 

tussen 8.25 en 8.55 uur. De eerste keer van dit schooljaar is dat op dinsdag 13 oktober. In 

verband met de maatregelen moeten we u vragen vooraf via kmajoor@ericaschool.nl even 

te melden dat u gebruikt wilt maken van dit inloopmoment.  

Waarvoor kunt u terecht? U kunt vragen bespreken rondom gedrag, opvoeding, horen/zien 

van uw kind, ziekteverzuim, zindelijkheid, groei, echtscheiding ed.  

  

Oproepje zwerfafval ‘prikken’  

We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen met de buurt 

rondom de school netjes te houden. Eens in de twee weken willen 

we op een middag graag een ouder met een klein groepje 

kinderen een stukje rondom de school op laten ruimen. We 

hebben hiervoor op school de benodigde materialen liggen. Wilt u 

dit eenmalig of af en toe eens doen? Dan horen we het graag. 

Aanmelden kan via kmajoor@ericaschool.nl   

 

Werkzaamheden in schoolomgeving  
Voorlopig zullen er nog wegwerkzaamheden plaatsvinden in de Beukenlaan. Vandaag is er 

wederom een verzoek uitgedaan naar de gemeente met de vraag of de werkzaamheden 

tijdens haal- en brengtijden (dus rond 8.15-8.30 uur en 14.15 -14.30 uur) tijdelijk gestaakt 

kunnen worden. Een verzoek vanuit de kant van de gemeente aan ouders om tijdens het 

ophalen niet te vroeg te komen en gezellige gesprekken met andere ouders te voeren op 

veilige plekken op het schoolplein of bij de Ericalaan. Houdt u ook bij het ophalen en 

wegbrengen zelf uw kinderen goed in de gaten? 

 

 

Bijlagen  
- Flyer gebedsgroep incl YouTube-links 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

          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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