
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

We hopen dat iedereen een fijne meivakantie heeft gehad, ondanks het wat tegenvallende 

weer. Na twee weken vakantie starten we vandaag met de laatste periode van dit schooljaar. 

Zoals aangegeven gaan de reguliere schoolreisjes die voor deze maand gepland stonden 

niet door en zijn we bezig met het organiseren van een alternatief dicht bij huis, waarbij we 

de groepen gescheiden kunnen houden. Daarover in het volgende Ericanieuws meer 

informatie. We zijn ontzettend blij voor de kinderen uit groep 8 dat het schoolkamp dit 

schooljaar, deels in aangepaste vorm, toch door kan gaan! Met elkaar herinneringen maken 

is ontzettend belangrijk! 

 

Hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

13 en 14 mei Hele dag Hemelvaartsdag en vrijdag erna vrij 

18 mei 19.30-22.00 uur Bestuursvergadering 

24 mei Hele dag 2e Pinksterdag vrij 

26-28 mei Hele dag Schoolkamp groep 8 

 
 

Welkom!  

Jens en Rayan zijn gestart in de eendjesgroep. Welkom allebei en een heel 

fijne tijd gewenst op de Ericaschool!  

 

 

 

 

Nr 9 I  mei 2021 

 



 

 

 

Geboren! 
 

In het gezin van juf Sharon is Laure geboren!  

We wensen juf Sharon samen met haar man 

Douwe en hun kinderen Jurre en Lize alle goeds 

toe! Hiernaast een foto van de kleine Laure. 

 

Via het ouderportaal berichtten we u eerder al over 

de geboorte van Floris in het gezin van juf Rianne. 

Hiernaast zijn geboortekaartje!  

 

 

Laura (gr 8b) en Roos (gr 6a) hebben begin april een 

broertje gekregen. We wensen het gezin veel geluk met 

elkaar! 

 

Bij Ryan (gr 3a) werd 

een zusje geboren. We 

feliciteren ook dit gezin 

en wensen hen alle 

goeds toe! 

 

 

 

Goed doel  

 

Er is 300 euro opgehaald voor het Ronald 

McDonaldfonds. Dank aan iedereen die hieraan 

heeft bijgedragen!  

 

 

 

Dagopening   

De komende weken staan natuurlijk in het teken 

van Hemelvaart en Pinksteren. De verhalen 

komen dan ook uit Handelingen 1, 2 en 3.  

Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn 

leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in 

Jeruzalem. Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Ze begrijpen 

zelf niet precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de 

hand is. Maar het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen 

met elkaar een kring waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een 

verlamde man die weer kan lopen. 



 

 

Gebedsgroep – kleurwedstrijd!  

6 kinderen kregen een leuk prijsje voor de kleurwedstrijd: Evy en 

Aimée uit groep 7a, Jurre uit groep 6a, Erika uit groep 3/4 en Lisa en 

Senna uit groep 3A. Gefeliciteerd! 

Op woensdag 12 mei 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! 

 

Luizencontrole 

Normaal gesproken vindt na de vakantie de luizencontrole plaats op school. Wilt u uw kind 

deze week zelf controleren? Als u hoofdluis constateert, dit graag even doorgeven aan de 

leerkracht. De leerkracht informeert dan -zonder namen te noemen- de rest van de groep, 

zodat intensiever gecontroleerd kan worden.  

 

Terugblik Koningsspelen  

Op vrijdag 23 april hebben we bij heerlijk 

zonnig weer koningsspelen gedaan. De 

kinderen hebben genoten van de 

verschillende spellen en sportieve 

activiteiten op het schoolplein. Ontzettend 

fijn dat we ondanks alle 

coronamaatregelen deze gezellige 

activiteiten met elkaar konden doen!  

 

 

Avondvierdaagse  

Helaas kan de avondvierdaagse opnieuw niet doorgaan op de 

reguliere manier. Wel is er goed nagedacht over een alternatief 

door de organisatie.  

Op https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-

home-edition staat uitgelegd op welke manier ouders toch met hun 

kind(eren) mee kunnen doen! 

 

 

mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Herhaling: Doekoe actie Coop  

De Coop organiseert ook dit jaar weer de Doekoe 

actie. 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! 

 

Jeugdgezondheidszorg  

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht is op 3, 7 en 17 juni op school voor 

het periodiek gezondheidsonderzoek van de kinderen in groep 7a en 7b. Eerder dit 

schooljaar zijn de kinderen uit de groepen 2 gezien. Kinderen die toen niet aan de beurt 

konden komen zal Esther van den Heuvel (de jeugdverpleegkundige) tijdens de dagen in juni 

alsnog zien. Zit uw kind in groep 7 of in groep 2 en is het nog niet aan de beurt geweest? 

Dan ontvangt u vooraf thuis een brief van de GGD met belangrijke informatie over het 

onderzoek. 

 

Vanuit de Kanjertraining 

In deze tijd van maatregelen en mensen die ziek worden, zijn er meer dan 

voorheen momenten van angst en onzekerheid. Hier hebben we allemaal 

mee te maken en dit doet ook wat met kinderen. Er zijn kinderen die hier 

meer moeite mee hebben dan andere kinderen. Met de Kanjertraining 

wordt hier ook aandacht aan geschonken. De Kanjertraining schrijft dat sombere gedachten 

(Waarom gebeurt dit? Ben ik wel belangrijk?) en ontheemde gevoelens in deze bijzondere 

tijd veel voorkomen.  Het is van belang dat kinderen van alle leeftijden hier mee om leren 

gaan. In de bijlage een artikel hierover vanuit de Kanjertraining. 

 

 

Vanuit Topondernemers  

Na de meivakantie start alweer het laatste thema van 

topondernemers van dit schooljaar. Vanwege de Olympische 

Spelen hebben we gekozen voor het thema ‘voeding en sport’. 

Bij dit thema hoort natuurlijk dat we niet alleen gaan 

onderzoeken, leren en maken, maar uiteraard ook dat we zelf 

gaan bewegen. Zo zit er een kaart bij over dansstijlen, waarbij 

een dans wordt gemaakt door de kinderen. Dit thema wordt er 

ook aandacht besteed aan voeding. Hierbij gebruiken we de 

schijf van vijf. Al met al een afwisselend thema, dat aansluit bij 

de actualiteit. 

 



 

 

Groepsindeling schooljaar 2021-2022 

 
Elk jaar is het weer een flinke puzzel om te komen tot de groepsindeling voor het nieuwe 

schooljaar: welke juf of meester gaat lesgeven aan welke groep? Bij deze keuze staan een 

aantal zaken voorop: 

• Wat heeft een groep nodig? 

• Waar liggen de talenten van de leerkrachten en hoe passen deze bij wat een 

groep nodig heeft? 

• Welke dagen is een leerkracht werkzaam? 

Op dit moment hebben we een concept-plaatje klaar. We wachten er echter nog mee om 

deze met u te communiceren, omdat: 

• er nog besproken moet worden hoe de kinderen van de huidige groepen 1/2 

verdeeld worden over 2 kleutergroepen en groep 2/3 na de zomer.  

• er nog gesprekken lopen met ouders van een aantal kinderen, die als gevolg 

van corona-thuiswerkperiodes mogelijk gebaat zijn om een jaar nog een keer 

te doen. Dat maakt de situatie dit schooljaar anders dan normaal.  

We hebben besloten om de groepsindeling te verspreiden op 14 juni, zodat u nog ruim op tijd 

voor de zomervakantie op de hoogte bent. 

 

Werving bestuursleden 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor twee vrijkomende vacatures binnen het bestuur van 

VPCO Rhenen. Twee leden zullen hun taken neerleggen per 1-8-2021. Wij zijn daarom op 

zoek naar opvolg(st)ers. Draagt u de Ericaschool en de Springplank ook een warm hart toe? 

Vindt u het een uitdaging om mee te denken over het onderwijs en beleidsmatige zaken 

gedurende een aantal vergaderingen, die in de avond plaatsvinden? Indien uw interesse is 

gewekt, dan kunt u  met vragen terecht bij de huidige voorzitter, Henri Verhoeks.  Zijn e-

maildres is henriverhoeks@outlook.com. Uiteraard kunt u bij vragen ook even bij mij binnen 

lopen of een van de andere bestuursleden aanspreken. Op onze school zijn dat Ronnie 

Sibbing en Thomas Zoutendijk. 

 

Een hartelijke groet namens het bestuur, Karin Majoor 

 

Bijlagen  
- Artikel Kanjertraining 

 

 

 

          

 

          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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