
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vandaag zijn de kinderen individueel en met hun groep op de foto gezet door de 

schoolfotograaf. Met dank aan de hulpouders van de OR voor de logistieke verzorging! 

Binnen enkele weken ontvangt u een inlogcode om de gemaakte foto’s te bekijken. 

In dit Ericanieuws leest u de laatste ontwikkelingen binnen de school. We kijken terug met de 

leerlingenraad op de uitgezette tekenwedstrijd, de oudergeleding van de MR stelt zich voor 

en we kijken alvast vooruit naar de drukke decembermaand. 

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

4 november Middag Gebedsgroep 

5 november  Hele dag Studiedag team; alle kinderen vrij 

16 november 19.00-21.00 uur School versieren door OR 

16-20 november Vanaf 14.30 uur Oudergesprekken 

4 december  Hele dag Sinterklaasviering  

 

 

Welkom! 
Mace wordt in november 4 jaar en start in de eendjesgroep. Ook Mabel wordt deze maand 4 

jaar en komt in de bijengroep. Welkom op school Mace en Mabel! 

 

Coronamaatregelen  

Er komen nog vaak vragen over corona: wanneer kan mijn kind niet naar school? Een 
basisschoolleerling blijft thuis: 
- als het kind klachten heeft die passen bij corona; 
- als het kind een huisgenoot is van iemand met corona; 
- als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of 
benauwdheid. 
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Luizencontrole 

Normaal gesproken vindt na de vakantie de luizencontrole plaats. I.v.m. de 

geldende maatregelen willen we u vragen uw kind(eren) zelf deze week 

even te controleren. Wilt u het aan de leerkracht doorgeven als u luizen of 

neten vindt? We vinden het belangrijk hierover z.s.m.  discreet de andere 

ouders te informeren. Zo voorkomen we grotere verspreiding binnen de 

school.  

 

Winnaars tekenwedstrijd ‘mijn lievelingsdier’ 

De door de leerlingenraad uitgezette wedstrijd waaraan alle kinderen mochten meedoen 

heeft winnaars opgeleverd! Veel kinderen maakten een mooie tekening van hun 

lievelingsdier. De winnaars zijn Amelie 1/2b, Tim 4a, Caden 4b, Mila 4b, Layla 5a, Bart 6b, 

Joëlle 8a, Youssra 8b en Victor 8b. Gefeliciteerd! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum juf Karin van Stigt Thans 

Op dinsdag 27 oktober 

vierden we op school het 

jubileum van juf Karin van 

Stigt Thans. Al 40 jaar werkt 

ze in het onderwijs! De 

aankomst op school was erg 

feestelijk: alle kinderen 

vormden een lange erehaag 

en de laatste meters liep de 

juf onder versierde bogen 

door. Het was een gezellige 

dag waarin alle groepen 

even bij haar langs kwamen met een lied of een cadeautje. In de Grebbekrant leest u er een 

leuk stukje over! https://grebbekrant.nl/wordpress/juf-karin-40-jaar-in-het-onderwijs/  
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Hieronder een berichtje van juf Karin: 
 
Lieve kinderen, collega's en ouders! 
 
Wat heb ik genoten van de feestelijke dag die jullie voor mij hebben geregeld. Applaus, 
gekleurde bogen, blije gezichten, cadeaus, lieve woorden, grappige opmerkingen, felicitaties, 
liedjes en een stukje in de krant ! Het was zo bijzonder; dit had ik niet zo kunnen bedenken. 
Heel erg bedankt aan jullie allemaal. Ook door de foto's, kaartjes en cadeaus van elke klas 
afzonderlijk, geniet ik nog 'lekker' even na ! Ik kan iedereen een jubileum (op welke wijze dan 
ook) aanraden !  

 

Reünie oud-leerlingen 

 

Op 6 oktober was de reünie voor de groep 8-leerlingen van schooljaar 2019-2020. Het was 

erg gezellig om elkaar weer te zien en te spreken na de eerste weken op het voortgezet 

onderwijs! We willen dit elk jaar organiseren, om zo een kort lijntje te houden met onze 

schoolverlaters. Daarnaast willen we ons onderwijs blijven verbeteren door onze oud-

leerlingen een vragenlijst te laten invullen tijdens deze reünie. De kinderen krijgen dan 

diverse stellingen te zien, die ze kunnen scoren op een vierpunt-schaal. 

 

De uitkomsten van de vragenlijsten sloten dit jaar heel mooi aan, bij het beeld dat we zelf 

hebben ten aanzien van wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen: 

 

Sterke punten volgens onze oud-leerlingen: 

- Ik vond de school een goede school 

- Ik vond de leerkrachten goede leerkrachten 

- De leerkrachten zorgden voor een goede sfeer in de klas 

- De school besteedde veel aandacht aan rekenen 

- De leerkrachten gaven ons extra uitleg als dat nodig was 

- Ik voelde me veilig op school 

 

Verbeterpunten genoemd door de oud-leerlingen: 

- De leerkrachten lieten ons meebeslissen of zelf werk kiezen 

- De school besteedde veel tijd aan Engels 

- De leerkrachten leerden mij om te leren 

- De lokalen zagen er gezellig uit 

- De leerkrachten leerden mij hoe ik mijn huiswerk moest plannen 

 

Gemiddeld gaven de kinderen ons een 8,3. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee en met de 

verbeterpunten (ook de punten die nog niet ons huidige jaarplan staan) gaan we aan de slag. 

 

Gebedsgroep  

We bidden woensdag 4 november voor de kinderen, de school en de 

ouders! Dit doen we nog niet op school maar thuis. Ook ouders kunnen 

gebedspunten mailen naar gebedsgroep@ericaschool.nl In de bijlage de 

flyer met daarop ook weer links naar mooie liedjes! 
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Oudergesprekken in de week van 16 – 20 november 

In de week van 16 – 20 november staan er oudergesprekken gepland. We willen graag alle 

ouders uitnodigen voor een gesprek met de leerkracht. Vanaf vrijdag 6 november 14.30 uur 

kunt u zich inschrijven via het ouderportaal.  Na de studiedag van aanstaande donderdag 

ontvangt u een mail met meer informatie over de wijze waarop we deze oudergesprekken 

gaan voeren. 

 

De MR van de Ericaschool stelt zich voor 

Beste ouders en verzorgers, 

Dit schooljaar zijn drie nieuwe ouders lid geworden van de Medezeggenschapsraad (MR): 

Anoeska van den Brink, Mieke van der Meijden en Wijnand Boer. Jessica Netto is vanuit de 

vorige oudergeleding lid gebleven en is dus de vierde ouder van de huidige MR. We hebben 

een mooie overdracht van onze voorgangers gehad. Fijn! 

De MR is een belangrijke manier om mee te praten over allerlei onderwerpen binnen onze 

school. Wij vertegenwoordigen u. Daarom kunt u ons persoonlijk benaderen als u iets wilt 

bespreken over onze school. Dat kan persoonlijk, maar ook via ons mailadres: 

mr@ericaschool.nl. Hiernaast zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van hetgeen wij 

bespreken. 

Hieronder stellen wij ons graag voor! 

 

Jessica Netto ( + lid GMR) 

Als "oud gediende" binnen de oudergeleding van de MR en de GMR sla 

ik met mijn kennis en ervaring de brug tussen het verleden en het heden. 

Als ouder van dochter Eline in groep 6B vind ik het belangrijk dat onze 

kinderen opgroeien in een veilig leerklimaat en zichzelf mogen zijn. Ik zet 

me daar graag met gezond verstand voor in. 

Het reilen en zeilen van de Ericaschool is fascinerend, afwisselend en complex, waarbij vele 

partijen met enthousiasme betrokken zijn. Wij zitten in de MR om de stem en belangen van 

alle ouders te laten horen. Schieten jullie ons aan, zodat wij jullie kunnen vertegenwoordig? 

We hopen veel van jullie te horen! 

 
Anoeska van den Brink (secretaris) 

Mijn naam is Anoeska van den Brink en sinds dit schooljaar ben ik lid van 

de MR, met als speciale taak de rol van secretaris. Mijn dochter, Lotte B, 

zit in groep 4/5 bij Diane en Elma. En mijn jongste, Sam, gaat over een 

jaar naar school. Toen ik werd gevraagd voor de MR hoefde ik niet heel 

lang na te denken. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn en juist een 

rol als MR-lid ligt me wel. Onlangs hebben we de eerste vergadering 

gehad en tijdens het voorbereiden van de stukken was ik toch enigszins verrast door alle 

onderwerpen die op de planning staan. Ik raad jullie dan ook zeker aan om het jaarplan eens 

door te lezen als je dat nog niet hebt gedaan (zie: Ouderportaal> Boekenkast> 

Schoolbeleid).  Het lijkt me een enorme uitdaging om de brug te slaan tussen ouders en 

school. Juist ook in deze bijzondere tijd. Wil je iets weten of heb je een vraag? Twijfel dan 

vooral niet om me aan te spreken!  

mailto:mr@ericaschool.nl


   
 
 

 
Mieke van der Meijden (contactpersoon Ouderraad) 
Mijn naam is Mieke van der Meijden en ik ben moeder van 3 kinderen op 
Ericaschool. In mijn werk houd ik mij bezig met passende zorg in het 
onderwijs. In de MR hoop ik jullie ervaringen te mogen delen, zodat we 
gezamenlijk kunnen zorgen voor mooie onderwijsjaren voor onze kinderen. 
Mocht er iets spelen, wil je wat delen, kunnen we vanuit de MR misschien 
iets voor je betekenen??? Dan hoor ik graag van je.  
  

   
Wijnand Boer (voorzitter + lid GMR) 
Als vader van twee kinderen op deze fijne school (Daan in 7B en Ties in 5B) 
heb ik erg veel zin om de komende periode in de MR zitting te nemen. 
Hiernaast ben ik, samen met Jessica, ouder-afvaardiging van de Ericaschool 
in de Gemeenschappelijke MR (GMR - samen met de Springplank). Ik ben 
nu al onder de indruk van alle onderwerpen waar een school zich mee bezig 
moet en wil houden, hoe complex dit is en met hoeveel passie de 

leerkrachten, Karin en andere bestuurders en medewerkers dit uitdagende werk 
oppakken. Ik kijk uit naar een plezierige en waardevolle samenwerking! 
 

Bericht uit de Ouderraad  
 
De ouderraad is met verschillende clubjes druk in de weer met de voorbereidingen van 
december. Het eerste contact met Sinterklaas is gelegd. We zorgen ervoor dat de tabberd 
netjes klaar hangt en de staf is opgepoetst. Altijd spannend hoe de Sint in Nederland en op 
school aan zal komen. We hebben met elkaar een mooi verhaal bedacht. Daarover zullen de 
kinderen meer te weten komen in de brieven en het filmpje wat wij samen met Sinterklaas 
gaan maken. Ook met de Pieten is besproken hoeveel pepernoten zij mee zullen brengen 
om uit te delen. En de OR weet welk lekkers de Pieten in alle 320 schoentjes zullen stoppen. 
Natuurlijk helpen wij de Pieten met het halen van al deze boodschappen.  
Om Sinterklaas weer gezellig te kunnen verwelkomen wordt ook dit jaar de school weer 
versierd. Dat kunnen wij en de Pieten echter niet alleen. Graag horen wij via de 
klassenouder wie kan komen helpen met versieren op maandagavond 16 
november. We werken in 2 tijdsblokken om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt, te 
weten van 19.00-20.00 uur en van 20.00-21.00 uur.  

Oproepje: Willen jullie helpen met het sparen van dozen/doosjes die we kunnen inpakken 
als Sinterklaascadeautjes? Deze mogen ingeleverd worden bij de leerkrachten. We kijken uit 
naar 4 december! 

Over de voorbereidingen voor kerst zullen we in het volgende Ericanieuws meer vertellen. 
Groetjes van de OR, Marilou Stoker tel.06-55277387 

 

 

Bericht van SportService Rhenen 

Zoals jullie weten zet Sportservice zich in om Rhenense kinderen 

vaker en veelzijdiger te laten bewegen, zodat ze gezond blijven en 

een goede motoriek opbouwen. Zij zijn sinds kort een 

samenwerking aangegaan met Korfbalvereniging Arena en 

hebben samen een multisportprogramma opgezet in Rhenen, genaamd; SAM Multisport 

Kids. Kinderen t/m 6 jaar kunnen elke zaterdag komen bewegen, waarbij ze alle 

grondvormen van bewegen spelenderwijs krijgen aangeleerd. In de bijlage een flyer met een 

uitnodiging voor de kinderen t/m 6 jaar. 



 

 

Kerst 
Dit schooljaar zullen we de kerstvieringen helaas zonder 

ouders organiseren i.v.m. de geldende coronamaatregelen. De 

groepen 1/2 tot en met 4/5 vieren op woensdagmiddag 16 

december Kerst in de Ontmoetingskerk van 13.00 – 14.15 uur. 

De groepen 5a tot en met 8 vieren op donderdagavond 17 

december Kerst op school in de eigen klas. Meer informatie 

over de Kerstvieringen volgt in het Ericanieuws van december.  
 

Oproep: Voor donderdagavond zijn we op zoek naar lichtslingers die geschikt zijn voor 

buiten. We willen daarmee het plein sfeervol verlichten. Wilt u uw lichtslinger uitlenen? Zo 

mogelijk ook graag een verlengsnoer hierbij leveren dat voor buiten geschikt is. Voorzie uw 

eigendom even van naam, zodat alle geleende spullen ook weer teruggegeven kunnen 

worden! Wie te leen heeft: aanmelden via kmajoor@ericaschool.nl 

Oproep: Welke ouder wil filmen en welke ouder wil foto’s maken tijdens de middagviering in 

de kerk op woensdag 16 december? Aanmelden via kmajoor@ericaschool.nl 

 

Herhaling: oproepje zwerfafval ‘prikken’  

We zijn nog steeds 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   

 

Bijlagen  
- Flyer gebedsgroep 
- Flyer SportService Rhenen 

 

 

 

 

 

 

          

 

          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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