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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vanuit de onverwachte periode met sneeuw en ijs waren
we de afgelopen vakantieweek ineens in het voorjaar
beland. We zien in de tuinen de voorjaarsbloemen hun
best doen zichzelf te laten zien en de dagen worden weer
langer. Het wordt licht is ook het thema van deze periode
tijdens de dagopeningen. Hierover leest u meer in het
stukje over de nieuwe godsdienstmethode verderop in dit
Ericanieuws. In deze en komende week nemen we de Cito
Middentoetsen af. We kiezen er bewust voor deze af te
nemen ondanks de lange thuiswerkperiode. Op deze manier hebben we naast het beeld dat
de leerkracht van de kinderen heeft door het dagelijkse werk en de methodetoetsen ook een
methode-onafhankelijk instrument dat aangeeft waar we in de periode tot de zomervakantie
extra aandacht voor moeten hebben.
Een hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

2, 9, 15 maart
3 maart
8 maart
16 maart
22 maart

Hele dag
Ochtend
Hele dag
8.30 uur
Vanaf 14.30 uur

25 maart
29 maart – 1
april
1 april
2 en 5 april

14.15 uur
vanaf 14.15 uur

Jeugdgezondheidsonderzoek groepen 2
Gebedsgroep online
Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij
Inloopspreekuur GGD (aanmelden vooraf!)
Ouderportaal; alle ouder(s)/verzorger(s)
intekenen voor online rapportgesprekken
groepen 1-7
Eerste rapport mee naar huis
Online rapportgesprekken met de leerkracht

ochtend
Hele dag

Paasviering in de groepen
Goede vrijdag en Tweede Paasdag vrij

Goed doel – herhaling goede doel van de kerstperiode!
Wij willen deze schoolweek graag alsnog geld inzamelen voor
een goed doel! Dit waren we van plan voor de kerstvakantie
maar i.v.m. de lockdown en thuiswerkperiode gaan we deze
week verder.
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt ervoor dat gezinnen
met zieke of zorgintensieve kinderen dicht bij elkaar kunnen
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.
Omdat de kerstcollecte niet door kon gaan, mag uw kind deze week (van 2 t/m 5 maart) een
donatie hiervoor bij de eigen leerkracht inleveren. Elke groep heeft een eigen spaarpotje.
Van harte aanbevolen! In een volgend Ericanieuws hopen we u een mooie opbrengst te
kunnen meedelen!

Godsdienst methode
Inmiddels gebruiken we een nieuwe godsdienstmethode. We hebben
als team -na diverse methodes te hebben uitgeprobeerd- gekozen
voor Kind Op Maandag. ‘Het wordt licht’ is het thema van deze
periode. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet.
Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij
gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt
het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht.
Tijdens de 40-dagentijd komen de verhalen aan bod van Jezus
wonderen en zijn weg naar het lijden. We sluiten deze periode af met
de verhalen rond Goede Vrijdag en Pasen: het feest van hoop en leven!

Welkom!
Tess en Jayden zijn gestart in de eendjesgroep, Fleur komt daar deze
maand ook bij. Maud is begonnen in de bijengroep. Welkom alle vier!

Inloopspreekuur GGD
Harmke van de GGD houdt op 16 maart vanaf 8.30 uur een spreekuur op school. U kunt bij
haar terecht met alle denkbare vragen rondom opvoeding, nachtrust, speelgedrag en
voeding van uw kind(eren). Wilt u Harmke spreken? Stuur dan uiterlijk vrijdag 12 maart een
mailtje naar Suzan Visser svisser@ericaschool.nl We reserveren dan voldoende gesprekstijd
en laten de aangemelde ouders op maandag 15 maart weten hoe laat ze verwacht worden.

Gebedsgroep
Op woensdag 3 maart komt de gebedsgroep online samen om met elkaar te bidden voor de
kinderen en de leerkrachten. Bidt u online mee of heeft u gebedspunten? Laat het weten op
gebedsgroep@ericaschool.nl

Topondernemers
Vanaf 1 maart gaan we met Topondernemers werken aan
het thema “Mulitmedia”.
Het wordt een ontdekkingstocht door oude en nieuwe
technologieën: Hoe werkt een (mobiele) telefoon? Wat is
internet? Welke communicatiemiddelen kenden we vroeger?
Wie waren Alexander Graham Bell en Gerard Philips?
Maar we gaan ook op zoek naar antwoorden op de vragen als: “Wat doen een journalist en
een redacteur?” en “Wat gebeurt er met oude apparatuur die we niet meer gebruiken?”
Binnen dit thema geven we extra aandacht aan de vaardigheid: initiatief nemen. Ook het
maken van een film en een Powerpoint-presentatie zullen niet ontbreken.
OPROEPJE:
We zouden het leuk vinden om dit thema zichtbaar te maken in de school. Dus hebben jullie
thuis nog een heel oude telefoon staan? Een oude krant met prachtig nieuws? Of een muur
vol hiërogliefen? ;) We zouden het graag een tijdje lenen voor in onze vitrinekasten in de
Plaza.

Winterkleurwedstrijd
21 kinderen uit groep 1 en 2 hebben meegedaan aan de winterkleurwedstrijd. Dit zijn de
prijswinnaars: Eljada uit 1/2a, Merlin uit 1/2a, Omran uit 1/2c, Tirza uit 1/2c. Hieronder hun
mooie kleurplaten:

Nog meer vanuit de leerlingenraad
Daarnaast was er voor de hele school een online
Talentenjacht. De leerlingenraad en juf Karin hebben alle
filmpjes met veel bewondering bekeken: wat een talent in de
school! We hebben besloten om alle kinderen een prijs te
geven. Drie kinderen kregen een echte beker:
Jasmijn uit groep 5/6 met haar prachtige
saxofoonspel. Haar filmpje is te zien op de website van de
school op de startpagina
 Adarian uit groep 3a, die heel goed is in het
neerzetten van mooie taferelen met behulp van Playmobil en
daar vervolgens een heel verhaal bij vertelt
 Mees uit groep 7b met zijn lenige kunsten op de
trampoline


Welke talenten waren er nog meer te zien?







een filmpje en een schildering over Parijs (Maud-Maria). Zij viel net buiten de
prijsbekers.
Jonathan kan enorm goed zelf pannenkoeken bakken
Levi vertelde een spannend spookverhaal
Jade heeft bijzondere “hockey skills”
Aimée maakt voor haar hamsters zeer creatief een prachtige escape room. En hij
werkte!
Eline liet haar muzikale talent zien door op haar viool te spelen

Allemaal winnaars dus… gefeliciteerd met jullie talent!

Verslag algemene ledenvergadering VPCO
Op 2 februari is er een algemene ledenvergadering(ALV) geweest. In principe vindt éénmaal
per jaar een ALV plaats. Als daar aanleiding voor is, kan er een bijzondere ALV gehouden
worden. Dat was deze keer het geval. Dit in verband met de benoeming van de leden van
het toezichthoudend bestuur. De volgende toezichthouders zijn benoemd: Henri Verhoeks
(voorzitter), Ronnie Sibbing (penningmeester), Arjan Grevengoed (algemeen bestuurslid),
Teni Brouwer (algemeen bestuurslid), Thomas Zoutendijk (algemeen bestuurslid).
De VPCO is een vereniging waarvan ouders of verzorgers van leerlingen lid worden. Als
vereniging wordt de school dan ook geleid door een eigen bestuur, bestaande uit ouders, in
plaats van bijvoorbeeld het rijk of de gemeente. Het bestuur wordt gekozen door de leden
voor een periode van vier jaar. Het bestuur van de vereniging functioneert als
toezichthoudend bestuur en vormt samen met beide directeuren-bestuurders het
schoolbestuur.
Tijdens de vergadering hebben we een quiz gedaan. Monique Meijer (verenigingslid) en Teni
Brouwer (bestuurslid) wisten het meest over onze vereniging. Zij hebben daarmee een
heerlijke taart gewonnen.

Ook hebben we met elkaar gesproken over het actualiseren van de statuten van onze
vereniging. De laatste statutenwijziging vond plaats in 2010. In verband met meerdere
veranderingen in de wet- en regelgeving, waaronder de governance code, moeten de
huidige statuten grondig aangepast worden. In de komende tijd gaat het toezichthoudend
bestuur hier verder mee aan de slag.
Tenslotte hebben we met elkaar gebrainstormd over de beperkte betrokkenheid van de
leden. Want om goed te functioneren als vereniging, hebben we de input van onze leden
écht nodig. Belangrijke besluiten worden door het bestuur aan de leden voorgelegd ter
goedkeuring. Het bijwonen van de ALV is bijvoorbeeld een goede manier om op de hoogte te
blijven van de ontwikkeling van het onderwijs en de gang van zaken op school en biedt de
leden de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen.
Via deze weg nodigen we u uit om lid te worden en deel te nemen aan de eerstvolgende
ALV. Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn op te vragen bij de directeuren of via
vpcorhenen@gmail.com. Het kost u nauwelijks tijd, u bent ook niets verplicht, maar u kunt
wel uw steentje bijdragen onze schoolvereniging in stand te houden. Kleine moeite, groot
plezier.

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/

