Nr 8 I april 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Afgelopen week vierden we Pasen; het feest van de
opstanding en nieuw leven. In de groepen hoorden de
kinderen de verhalen rond het lijden en sterven van
Jezus. Op donderdag vierden we het Paasfeest met het
verhaal van de opstanding en bijpassende liedjes. In de
groepen was het erg gezellig tijdens het eten van het
broodhaantje en een gekookt ei en vooral het eitjes
zoeken op het plein werd door groot en klein met
plezier gedaan. We hadden er ook zonnig weer bij!
In dit Ericanieuws weer nieuwtjes én zelfs al informatie over het nieuwe schooljaar.
Een hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

7 april
14 april
20, 21, 22 april
23 april
24 april - 9 mei
10 mei
11 mei

Onder schooltijd
Hele dag
Ochtenden
Hele dag

Gebedsgroep online samenkomst
Studiedag team, kinderen zijn vrij
Cito Eindtoets groepen 8
Koningsspelen op school
Meivakantie
Informatieavond groep 2-3 schooljaar ’21-‘22
Inloopspreekuur GGD

20.00 uur
8.30 uur

Welkom!
Lana is gestart in de vlindergroep en Isa start in de bijengroep. Welkom
allebei en een heel fijne tijd gewenst op de Ericaschool!

Tweede plaats ontwerpwedstrijd
Nathan, Victor, Cas en Daan uit groep 8b zijn 2e
geworden in een ontwerpwedstrijd!
De ontwerpwedstrijd was georganiseerd door het
Wetenschapsknooppunt. Het onderwerp van de
wedstrijd was “algen”. Het was de bedoeling om een
ontwerp te maken met algen die de klimaatverandering
kan tegen gaan.
In totaal deden er 40 groepjes mee van verschillende
scholen in Nederland. Van de 40 groepjes zijn er 5
naar de finale gegaan.
De tweede plek is verdiend door het ontwerp: “Bio
suiker van algen!” Zie de groene poster hiernaast. Van
harte gefeliciteerd jongens!

Goed doel
In het Ericanieuws van mei willen we jullie informeren over de
opbrengst van de actie. Op dit moment is er overleg met het
RonaldMcDonaldhuis in Zwolle over het aanbieden van de opbrengst
uit de spaarpotjes.

Dagopening
De komende weken komen de verhalen uit het oude testament uit
de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen
bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal.
Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft.
De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als
ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de
Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft
de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun
eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en
Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking, maar ze bouwen toch door.
Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over terugverlangen naar
de tijd voor Corona. Maar ook over leven in vrijheid. Het laat zien wat je zelf kunt bijdragen
om het leven fijn te maken. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over
hulp uit onverwachte hoek.

Gebedsgroep –
kleurwedstrijd!
Kleurwedstrijd!!! In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vind je een
kleurplaat met handleiding voor de
kleurwedstrijd. Doe jij mee?

Op woensdag 7 april 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
vandaag nog weten op
gebedsgroep@ericaschool.nl!

Inloopspreekuur GGD
Harmke van de GGD houdt op 11 mei 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 voor maandag 10 mei 12.00
uur een mailtje naar Suzan Visser svisser@ericaschool.nl. We reserveren dan voldoende
gesprekstijd voor u met Harmke.

Koningsdag-koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen we de koningsspelen vieren.
Dit jaar zal het vanwege de coronamaatregelen anders zijn dan andere
jaren. Helaas krijgen we dit jaar van de gemeente geen vergunning om
de straten rond de school af te zetten om er sportieve activiteiten te
doen. Toch zullen we er, binnen de mogelijkheden, een sportief feestje
van maken voor de kinderen op het plein en het grote grasveld vlakbij
de school.
Natuurlijk mogen kinderen op 23 april in oranje (getinte) kleding naar school komen!

Bericht van de Ouderraad
Wat zijn we blij dat we weer bij kunnen dragen aan leuke activiteiten voor
de kinderen op school. De filmmiddag in februari was zeker
geslaagd en afgelopen week zijn er met behulp van
verschillende moeders paaseitjes verstopt op het
plein. Andere ouders hebben geholpen met het koken
van zeker 320 verse eitjes. Zo konden de kinderen,
ondanks dat er geen paasontbijt kon zijn, toch
genieten van een paastraktatie. Daarbij heeft school
samen met de OR ook kunnen zorgen voor heerlijke
broodhaantjes.
Wanneer we nu vooruit kijken staat Koningsdag voor de deur. Naar verwachting een dag vol
leuke sport en spel activiteiten. We hopen natuurlijk op mooi weer en de OR zal voor alle
kinderen een lekker waterijsje verzorgen.

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Inmiddels is duidelijk met welke groepen we volgend schooljaar gaan werken. Gezien het
aantal kinderen kunnen we 12 groepen maken:
Groep 1/2 A
Groep 5/6

Groep 1/2 B
Groep 6 A

Groep 2/3
Groep 6/7

Groep 3 A
Groep 7 A

Groep 4 A
Groep 8 A

Groep 4/5
Groep 8 B

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de verdeling van de leerkrachten en de leerlingen
over de groepen wordt.
Omdat we volgend schooljaar weer werken met een combinatiegroep 2/3 organiseren we op
maandag 10 mei om 20.00 uur een online informatieavond voor alle ouders van de huidige
groep 2-kinderen. We vertellen u dan graag hoe zo’n combinatiegroep in de praktijk werkt,
vanuit de ervaring die we in schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 met het werken met een
2/3-groep hebben opgedaan.
De ouders van de huidige groep 2-kinderen kunnen zich aanmelden voor deze online avond
door een mailtje te sturen naar svisser@ericaschool.nl of een berichtje naar Suzan Visser via
het ouderportaal. Aangemelde ouders krijgen een link toegestuurd.

Doekoe actie Coop
De Coop organiseert ook dit jaar weer de Doekoe
actie. Vanaf maandag 19 april tot en met zondag 23
mei sparen klanten bij Coop voor Doekoe-munten. De
Doekoe-munten kunnen in de winkel worden
ingeleverd voor gratis sport- en spelmaterialen voor de
Ericaschool. Van harte aanbevolen!

Werken met doelen
Tijdens de laatste studiedagen hebben we als team onder andere
aandacht gehad voor het werken met doelen. Binnen het team hebben
we schoolbrede doelen bepaald voor o.a. begrijpend lezen, dat -zoals u
eerder heeft gelezen- ook dit schooljaar speerpunt is. Op meerdere
momenten pakken we ons doelenbord erbij en bespreken we met elkaar
de voortgang en actiepunten die hieruit komen.
Ook in de groepen zijn we dit schooljaar gestart met het werken met
groepsdoelen. Uit onderzoek blijkt dat het gezamenlijk werken aan een
gesteld doel erg motiverend is en kinderen inzicht geeft in hun eigen
leerproces daarin. Elke groep heeft doelen opgesteld die passend zijn
met wat op dat moment leeft of in de lessen aan de orde komt.
Soms wordt vooraf een beloning afgesproken (zie bijv foto linksboven).
Natuurlijk worden de groepsdoelen ook geëvalueerd met de groep. In
het komende schooljaar willen we dit nog verder uitbouwen, om uiteindelijk te werken met
team-, groeps- en persoonlijke doelen.
Op bijgevoegde foto’s een voorbeeld van
de uit de groepen 1/2 C, 6A en 8A.

Bijlagen
-

Kleurwedstrijd gebedsgroep: Kleurplaten en uitleg

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/

