
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Als team wensen we iedereen een mooi 2021 toe!  

Een jaar waarin we hopelijk weer richting ‘normaal’ gaan en we 

met minder maatregelen samen kunnen zijn, thuis en op school. 

Helaas zitten we momenteel nog midden in de lockdown en is 

het onzeker wanneer de scholen weer open mogen. In dit 

Ericanieuws informeren we u over de laatste ontwikkelingen, 

waaronder een aantal veranderingen in de planning van 

toetsmomenten en het opschuiven van een studiedag.  

 

Een hartelijke groet namens het team,  

Suzan Visser 

 

 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

6 januari Ochtend Gebedsgroep online 

26 januari 8.30 uur Inloop GGD met Harmke van Doorn 

2 februari Avond – tijdstip volgt VPCO Algemene Leden Vergadering 

 

Welkom! 
 

In januari wordt Stan 4 jaar. Hij zal starten in de vlindergroep. Welkom Stan! 

 

Noodopvang  

In tegenstelling tot de eerste lockdown hebben we in deze 

periode erg veel kinderen in de noodopvang. Soms bijna 40 per 

dag. U begrijpt dat we op deze manier bijna geen recht kunnen  
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doen aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen, zij hebben elk hun eigen 

rooster/opdrachten en online momenten met hun leerkracht. We vragen u met klem 

nogmaals uw uiterste best te doen om uw kind(eren) alleen in geval van nood aan te melden 

voor de noodopvang!  

 

Wijzigingen diverse data ivm lockdown 

Doordat we in ieder geval tot 18 januari thuiswerken schuiven 

we de afname van de Middentoetsen van Cito een paar 

weken op. Zodoende veranderen ook de data van het 

meegeven van het rapport, de rapportgesprekken, de 

adviesgesprekken en de studiedag die in januari gepland 

stond. Neem uw agenda er vooral bij, zodat onderstaande 

data direct genoteerd kunnen worden! 

• Studiedag van woensdag 20 januari vervalt en wordt verplaatst naar woensdag 14 

april → 20 januari wordt dus een gewone lesdag; online als de scholen dan nog dicht 

zijn en anders een lesdag op school 

• Week 5,6,7 (1-19 februari): afname Cito Middentoetsen 

• 16 feb vanaf 14.30 uur – 19 februari 14.30 uur: intekenen voor definitieve 

adviesgesprekken voor groepen 8 in ouderportaal  

• Week 9 (1-5 maart): definitieve adviesgesprekken groep 8 

• Maandag 8 maart studiedag blijft ongewijzigd staan 

• Dinsdag 9 maart: rapport gaat mee naar huis 

• 10 maart vanaf 14.30 – 12 maart 14.30 uur: intekenen voor rapportgesprekken 

groepen 1-7 in ouderportaal 

• Week 11 (15-19 maart): rapportgesprekken groepen 1-7 

 

Bericht van de MR 

Vanuit de medezeggenschapsraad willen wij u een liefdevol en gezond 2021 toewensen. 

Ook in het aanstaande jaar kijken wij mee met het beleid van de school: zaken die voor u en 

de kinderen belangrijk zijn! Zo hebben wij voor de Kerstvakantie meegekeken met de 

plannen vanuit school voor het geven van les tijdens de lockdown tot 18 januari. We hebben 

gemerkt dat het hele team hard gewerkt heeft om voor deze weken zo goed mogelijke 

plannen te maken in het belang van de leerlingen. Onze complimenten aan het hele team 

voor deze inspanningen! Als MR hebben we, na wat kritische vragen, met vertrouwen 

ingestemd met de gemaakte plannen. 

Ondanks (en misschien wel juist door) de afstand is het belangrijk om contact te zoeken met 

een leerkracht of Karin, mocht u behoefte hebben om iets te bespreken. Doe dat dus ook 

gerust. Karin is tijdens de lestijden iedere dag op school aanwezig. Mocht u vragen hebben 

voor ons, neemt u dan met ons contact op via mr@ericaschool.nl. 

Een hartelijke groet van de MR 
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Vanuit de OR 
 

We hopen dat iedereen in gezondheid heeft mogen genieten van fijne kerstdagen. Als 

OR  willen wij iedereen een goed en bovenal een gezond 2021 wensen.  

Een jaar dat start midden in de tweede lockdown. Komende weken wordt ieders flexibiliteit 

en creativiteit weer uitgedaagd. We willen de leerkrachten en zo ook de ouders alvast veel 

succes wensen deze periode. 

Omdat het jaar al anders gaat dan gedacht -er vervallen een aantal activiteiten- hebben we 

een paar alternatieve ideeën op de planning staan. We hopen van harte dat deze 

alternatieve activiteiten voor de kinderen snel doorgang kunnen vinden. Op die manier willen 

wij bij blijven dragen aan een gezellige, ontspannen en creatieve basisschooltijd.  

Hopelijk kunnen wij jullie begin februari meer laten weten over deze activiteiten.  

Tot dan! 

Hartelijke groet, de OR 

 

VPCO Rhenen zoekt nieuwe leden  

Onze twee mooie basisscholen vallen onder één bestuur: de 

vereniging voor protestants christelijk onderwijs (VPCO) in 

Rhenen. Deze vereniging bestaat al sinds 1907, al 113 jaar 

dus. Als u over de VPCO hoort, is dat vaak omdat we als 

vereniging toezichthoudende bestuursleden nodig hebben. De vereniging heeft niet alleen 

toezichthouders nodig, maar ook leden. 

De slogan van de vereniging is ‘Samen werken aan de toekomst van onze kinderen’. De 

kinderen van ons allemaal dus. De leden van de vereniging zijn meestal ouders waarvan de 

kinderen naar de Ericaschool of de Springplank gaan. Bij het aanmelden van uw kind(eren) 

heeft u aan kunnen geven of u lid wilde worden van de vereniging. Dat heeft u toen 

misschien niet gezien, daarom nu opnieuw de oproep om lid te worden. 

 

Als lid wordt u minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering 

van de vereniging. Op de algemene ledenvergadering worden toezichthouders aangesteld, 

worden jaarstukken vastgesteld en praat het bestuur de leden bij over zaken die spelen op 

de scholen. Op de websites van de scholen vindt u het bestuurlijk toetsingskader, daarin 

staat meer informatie over onze vereniging. Het lidmaatschap kost u niets. 

 

Op 2 februari is de eerstvolgende algemene ledenvergadering, u bent van harte welkom. 

Aanmelden voor deze avond kan via adjong@ericaschool.nl Na aanmelding ontvangt u meer 

informatie en een agenda. Op deze avond kunt u, als u dat wilt, meteen ingeschreven 

worden als lid van onze vereniging. U kunt ook een e-mail sturen naar de voorzitter Henri 

Verhoeks (vpcorhenen@gmail.com) of één van de directeuren aanspreken indien u meer 

informatie wilt.  
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Gebedsgroep  

We bidden op woensdag 6 januari voor de kinderen, de school en de 

ouders! Dit doen we nog niet op school maar thuis. Van de ouders 

ontvangen we graag gebedspunten op gebedsgroep@ericaschool.nl  

 

 

GGD inloopspreekuur  
 

Op 26 januari is een spreekuur van de GGD gepland. Vanaf 8.30 uur zit Harmke van Doorn 

klaar om te luisteren naar uw kleine of grote vragen over opvoeding of thuissituatie. Wilt u 

met haar spreken? In verband met de coronamaatregelen organiseren we hiervoor een 

inschrijving. U kunt zich aanmelden via svisser@ericaschool.nl  

 

 

Bericht van Sportservice-Rhenen     

We willen de kinderen ondanks de lockdown actief bezig 

houden en dat is vandaag gestart! Zo zijn de 

beweegchallenges vanaf vandaag beschikbaar en komt er 

elke dag een nieuwe opdracht om uit te voeren. Erg leuk om 

te doen en gemaakt zodat iedereen deze thuis kan doen, om 

naast het (t)huiswerk óók wat sportiefs te doen! The daily 

beweegchallenge! - YouTube 

 

Vandaag is ook het startschot gegeven van de Winter Thuisspelen. Hieraan mogen alle 

scholen uit de Vallei meedoen!  

We hebben op Youtube een playlist gemaakt (Winter-thuisspelen - De uitleg - YouTube). 

Hierin wordt alles uitgelegd aan de kids, maar in het kort:  

- Per dag komt er een nieuwe opdracht uit met een winters thema.  

- Vervolgens is het de bedoeling dat de kinderen deze thuis uitvoeren en hun opdracht-

resultaten doorgeven op (Resultaten Winter Thuis Spelen 2021 - Sportservice Ede 

(sportservice-ede.nl).   

We hebben voor de 5 beste scholen erg leuke prijzen te winnen! Waaronder Archerytag-

spullen, Floorball-set & Kanjam, dus doe mee!  

 

 

 

          
 

          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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