Nr 4 I december 2020

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

In de groepen worden de adventskaarsen aangestoken
en zijn we bezig met de voorbereidingen voor de
Kerstvieringen. We maken het gezellig met lichtjes in de
lokalen.
In deze periode van advent, de donkere dagen voor
Kerst, waarin we helaas nog niet af zijn van beperkende
maatregelen is het mooi om te beseffen dat we zelf ook
een lichtje kunnen zijn voor de mensen om ons heen.
Dat kan ook coronaproof!
We wensen u als team van de Ericaschool goede Kerstdagen toe!

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

9 december
16 december

Onder schooltijd
Middag onder
schooltijd
18.50-20.05
Vanaf 12.00 uur
8.30 uur
Hele dag

Gebedsgroep vanuit huis
Kerstviering onderbouw in de Ontmoetingskerk.
Zonder ouders!
Kerstviering bovenbouw op school
Start Kerstvakantie
Start school na de Kerstvakantie
Bezoek Jeugdverpleegkundige groep 2

17 december
18 december
4 januari
4,5,7 januari

Als bijlage bij dit Ericanieuws vindt u het vakantierooster waarin ook de vrije dagen worden
vermeld.

Welkom!
Javi wordt eind december 4 jaar en start na de Kerstvakantie in de vlindergroep. Jake is
sinds de verhuizing eind november gestart in de eendjesgroep.
Na een verhuizing vanuit Nigeria naar Rhenen zijn na de herfstvakantie Anne (groep 5a) en
broer Asher (groep 6a) gestart. Alle nieuwe kinderen heten we van harte welkom!

Geboren!
Feest bij juf Harriët!
Juf Harriët en haar man Jasper zijn erg blij met de
geboorte van Tess. Tess is het zusje van Maud. We
wensen hen als gezin alle goeds toe!

“Nieuwe” collega’s
Al sinds de zomervakantie werken op de Ericaschool twee nieuwe onderwijsassistenten:
Carlijn en Arita. Hieronder stellen zij zich aan de ouders voor. Carlijn en Arita werken ter
ondersteuning van de leerkrachten in de groepen 3 en begeleiden individuele leerlingen.
Beste ouders,
Mijn naam is Carlijn en in september 2020 ben ik bij de Ericaschool komen
werken als onderwijsassistent. Ik ben werkzaam op de dagen maandag en
dinsdag en vanaf januari 2021 ook de donderdag. Ik was 9 jaar
werkzaam binnen Reinaerde, waarvan 6 jaar op een zorggroep binnen ZML
onderwijs in Utrecht. De overstap die ik gemaakt hebt, is om dichter bij
huis te werken. Een mooie kans gekregen om in het reguliere onderwijs
verder te mogen werken.
Ik heb het erg naar mijn zin, nieuwe uitdagingen, leuke afwisseling in
kinderen individueel begeleiden of groepsgericht bezig te zijn.
Behalve onderwijsassistent ben ik ook moeder van mijn prachtige dochter
en zoon! Getrouwd en wonend in Veenendaal.
Ik hoop de komende jaren mijn steentje bij te mogen dragen aan de ontwikkelingen van de
kinderen op de Ericaschool!
Tot ziens, Carlijn Labee – te Hoonte

Hoi allemaal!
Ik ben Arita van Veldhuizen. Getrouwd met Mark en moeder van
4 kinderen in de leeftijd van 9, 7, 5 jaar en een van 10 maanden.
Samen wonen wij in Lunteren.
Sinds de zomervakantie ben ik op donderdag werkzaam op de
Ericaschool als onderwijsassistente! Voor velen van jullie geen
onbekende, omdat ik 6 jaar juf van de Bijengroep ben geweest. In
2016 ben ik gestopt met werken om voor onze kinderen te zorgen.
De kriebel om weer buiten de deur aan het werk te gaan, bleef
aanwezig. Nu niet als leerkracht, maar als onderwijsassistente.
Fijn om weer terug te zijn om mijn oude plekje en bekende
gezichten terug te zien!
Groetjes, Arita

Kerstvieringen
Zoals u weet vieren we dit jaar Kerst helaas zonder ouders. We
hopen dat dit volgend jaar allemaal anders kan. Hieronder vindt
u informatie over de vieringen.
Groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3/4 en 4/5
Deze groepen vieren Kerst in de kerk op woensdag 16
december in de middag onder schooltijd. De kinderen zullen
om 14.15 uur gewoon weer op school zijn. Wat gaan we doen?
In de kerk horen we het Kerstverhaal “Welkom in de stal”. Op
groot scherm zullen de prenten van dit boek getoond worden. Tussendoor zingen we liedjes,
passend bij een figuur uit dit Kerstverhaal. De kinderen van elke groep gaan ook verkleed als
deze figuren. Indien nodig hoort u hier meer over van de juf!
Het ziet er naar uit, dat we niemand hebben om de dienst van de onderbouw te filmen.
Gelukkig hebben we wel ouders die mooie foto’s gaan maken. Deze kunt u na de viering
bekijken via het ouderportaal.
Groep 5a, 6a, 5/6, 7a, 7a, 8a en 8b
Deze groepen vieren Kerst op school op donderdagavond 17 december. Vanaf 18.50 uur is
de deur open. De viering wordt in elke klas georganiseerd door de eigen leerkracht. We
hadden het plan om aan het eind van de viering zingend naar buiten te komen, muzikaal
begeleid door OBK. Maar OBK krijgt hiervoor helaas geen vergunning i.v.m. corona. Daarom
zal het lied binnen worden gezongen en worden opgenomen. U ontvangt de link naar
YouTube achteraf van ons.
De kinderen komen via diverse uitgangen naar buiten. Wilt u hen op de juiste plek opvangen,
zodat kinderen in het donker niet gaan dwalen, zonder hun ouder(s) te vinden? In de bijlage
vindt u een plattegrond waarop staat aangegeven, waar u uw kind kunt halen. De kinderen
komen op de volgende tijden naar buiten:
• 20.00 uur: Groep 8a Groep 8b Groep ⅚ Groep 5a Groep 6a
• 20.05 uur: Groep 7a Groep 7b

Kerstcollecte
Wij willen in de week van de Kerstviering graag geld inzamelen voor een goed doel! We
hebben gekozen voor het Ronald McDonaldhuis. Deze huizen zijn er voor zieke kinderen en
hun familie en draait op vrijwilligers en giften.
Normaal gesproken kunt u een gift geven tijdens de Kerstviering in de kerk. Dit jaar mag uw
kind in de week van 14 t/m 18 december bij de eigen leerkracht een (envelop met) bijdrage
inleveren. Van harte aanbevolen! In een volgend Ericanieuws hopen we u een mooie
opbrengst te kunnen meedelen!
Over het Kinderfonds
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt ervoor dat gezinnen
met zieke of zorgintensieve kinderen dicht bij elkaar zijn. In de
Ronald McDonald Huizen verblijven zij op loopafstand van hun
zieke kind, broertje of zusje. Zo voelen zieke of zorgintensieve
kinderen zich beter en houden ouders de zorg beter vol.
Gezinnen deze warme plek bieden, is alleen mogelijk dankzij een
betrokken netwerk van vrijwilligers, donateurs en actievoerders.

Gebedsgroep
We bidden op 9 december 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 In de bijlage
de flyer met daarop ook weer links naar mooie (kerst)liedjes!

Gezocht: penningmeester bestuur VPCO
Het bestuur van VPCO Rhenen is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De
penningmeester is 6 keer per jaar tijdens bestuursvergaderingen aanwezig en denkt mee
over het beleid van de Ericaschool en de Springplank in grote lijnen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige penningmeester Thomas Zoutendijk
(thomas.zoutendijk@gmail.com) of voorzitter Henri Verhoeks (henriverhoeks@outlook.com).

GGD inloopspreekuur
In de bijlage stelt onze nieuwe GGD medewerker zich voor. Anke Nijland heeft het stokje
overgedragen aan Harmke van Doorn. Harmke zal in dit schooljaar op 26 januari, 16 maart,
11 mei en 29 juni op school zijn voor een inloopspreekuur.

Methode godsdienst
We zijn op zoek naar een nieuwe methode voor godsdienst. De
dagopeningen kwamen tot nu toe uit de methode Trefwoord. Sinds
de start van dit schooljaar verkennen we ook andere methodes om
te kijken of er een methode is die goed past bij de manier waarop
we onze dagopeningen vorm willen geven. Momenteel zijn we
bezig met de laatste try-out. Hierna hopen we een goed
onderbouwde keuze te maken. Natuurlijk hoort u daarvan meer als
het zover is!

Verkeerssituatie
Gelukkig kunnen we zeggen dat de wegwerkzaamheden rond de school
zo goed als afgerond zijn, al is de Beukenlaan voorlopig nog niet
helemaal toegankelijk. Om te zorgen dat de situatie rondom de school
ook echt veiliger wordt, hebben we wel de hulp van alle ouders nodig.
Hoe kunt u daaraan bijdragen?
• door zich te houden aan het eenrichtingverkeer rondom de
school, zoals via de borden aangegeven.
• door niet te parkeren in het vak achter de school aan de
Ericalaan, dicht bij de fietsenstalling voor de bovenbouw. Dit is
een fietsenstalling voor ouders en geen parkeerplaats.
• door niet half op de stoep te parkeren
Dank u wel!

Nieuws uit de leerlingenraad
Onze nieuwe leerlingenraad heeft onderzocht welke
wensen onze leerlingen hadden ten aanzien van
buitenspelmateriaal en er is nieuw materiaal aangeschaft
waar de kinderen inmiddels tijdens de pauzes mee
spelen.
Ook heeft de leerlingenraad stemlijsten gemaakt voor alle groepen. Kinderen mochten
stemmen op boeken of series, die ze graag lezen. Op basis hiervan worden er in 2021
nieuwe boeken besteld. Boeken of series die hier als heel positief uit kwamen waren o.a.:
• Dummie de mummie (hiervan hebben we reeds veel boeken in ons Leesplein,
we gaan deze verder uitbreiden)
• Knetter en spetter
• Moppenboeken
• Dogman (we hebben reeds alle boeken, ook de Engelse!)
• Het leven van een Loser (hele serie reeds op school)
• Boris en Berber
Connie gaat als taalcoördinator op basis van de wensen een bestelling doen. Ook goed om
te zien dat de kinderen veel boeken als favoriet opgeven, die we al op school hebben staan.

Plezier in lezen
Als school richten we ons dit schooljaar op leesbevordering en
leesbegrip. Sinds de afgelopen studiedagen hebben we als team
ingezet op het ‘modellen’ tijdens de lessen. We willen als leerkracht
hardop voordoen wat er in je hoofd gebeuren moet bij het
beantwoorden van vragen over diverse soorten teksten. Zo leren de
kinderen welke leesstrategieën ze moeten toepassen. Uit onderzoek
is daarnaast gebleken dat leesmotivatie heel belangrijk is bij het
verbeteren van resultaten. Daarom besteden we ook daaraan
aandacht.
We zijn trots op onze schoolbieb en via de leerlingenraad zullen -zoals
hierboven beschreven- nog meer gewenste boeken worden aangeschaft. Ook in de groepen
wordt gewerkt aan de leesmotivatie. Zo is er in groep 5/6 een gezellige leeshoek gemaakt.

Kanjertraining
In de afgelopen periode zijn in de groepen de
vragenlijsten van de Kanjertraining ingevuld.
Het doel van deze vragenlijsten is het in kaart brengen
van hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van een
leerling verloopt. Naast de verplichting vanuit de
overheid, vinden wij het belangrijk deze vragenlijsten in
te vullen, zodat zichtbaar is hoe kinderen zich
ontwikkelen op sociaal gebied. Er zijn verschillende
vragenlijsten.
In de leerkrachtenvragenlijst staan vragen over bijvoorbeeld motivatie, zelfvertrouwen en
pestgedrag. Wanneer na de invulling door de leerkracht bijzonderheden uit de vragenlijst
komen, dan krijgen zij adviezen hoe hier in de groep of individueel mee om gegaan kan
worden. In de bovenbouw vullen ook de kinderen vragenlijsten in. Hier komt een duidelijk

beeld uit naar voren hoe kinderen zich voelen in de klas en hoe hun relatie is met
klasgenoten.
De uitkomsten van de vragenlijsten bieden de leerkracht inzicht hoe ze de kinderen kunnen
helpen zich te ontwikkelen op het gebied van gedrag. Als de resultaten reden geven tot zorg,
dan zal de leerkracht dit ook met de ouders van het betreffende kind bespreken.

Vanuit de OR
Wat een feest afgelopen vrijdag! Sinterklaas en 4 pieten konden toch een bezoek brengen
aan onze school. Ze hebben heel veel blije snoetjes gezien, vele pepernoten uitgedeeld en
Sinterklaas heeft prachtige tekeningen mee mogen nemen naar Spanje.

Diezelfde middag is de school in mum van tijd van Sint naar Kerst omgetoverd. Normaal een
gezellige klus voor de ouderraad en hulpouders. Dit jaar moest het anders en hebben de
leerkrachten samen met de leerlingen uit de hogere klassen de bomen opgetuigd en de
versiering verzorgd. De OR heeft gezorgd voor nieuwe kerstbomen voor in de klassen en
daarbij mooie versiering zodat we in stijl kunnen uitzien naar het Kerstfeest. Zo zie je maar,
alles draait om teamwork & vele handen maken licht werk.
De komende weken helpt de OR met de laatste invullingen van de kerstviering en eventuele
hand en spandiensten die bijdragen aan een sfeervol feest.
Alvast een fijne december maand gewenst en in januari vertellen we jullie graag over onze
plannen voor 2021.
Prettige Kerstdagen en een gezond nieuwjaar!
Groetjes van de Ouderraad

Bijlagen
-

Plattegrond kerstviering bovenbouw
Flyer gebedsgroep

- Flyer GGD
- Vakantierooster

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/

