
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Het zijn de laatste schoolweken voor de zomervakantie en dat is te merken. In de groepen 

zijn we bezig met het afronden van de laatste dingen, hier en daar wordt een feestelijke 

meester- of juffendag gehouden, spulletjes die meegaan naar de volgende groep worden 

uitgezocht en bij de kleutergroepen gaat het speelgoed uit de groep mee naar huis om te 

worden schoongemaakt.  

We kijken terug op een ongewoon schooljaar, waarin Corona in alles erg bepalend is 

geweest. Zoals al eerder genoemd zullen we dit schooljaar helaas niet afsluiten met een 

gezellig pleinfeest met ouders, maar vieren we dit alleen met de kinderen onder schooltijd 

met allerlei leuke activiteiten voor de onder- en bovenbouw.  

We hopen enorm dat het komende schooljaar zonder coronamaatregelen kan verlopen. Als 

team wensen we iedereen alvast een heel fijne zomervakantie toe en hopen de kinderen 

weer gezond op school te ontmoeten op maandag 30 augustus!   

     

Hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

5-9 juli Na schooltijd Facultatieve rapportgesprekken 

8 juli 9.00-10.00 Wenuurtje voor alle kinderen in de nieuwe groep 

12 juli Avond Afscheidsavond gr 8B 

13 juli Avond Afscheidsavond gr 8A 

15 juli Hele dag Pleinfeest voor alle groepen 

15 juli 14.15 uur Start zomervakantie 

30 augustus 8.30 uur Start schooljaar 2021-2022 
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Geboren  

Mooi nieuws bij de familie Hilberink! Jacob (gr 5a) en 

Blanca (3/4) hebben een broertje gekregen en maakten 

zelf een geboortekaartje. Veel geluk met elkaar!  

 

 

 

 

Ook geboortenieuws van juf Marieke van Eck: zij en haar man Rick hebben zaterdag een 

zoontje gekregen! Thijs is het broertje van Mirthe. 

 

 

Bruiloft   

Afgelopen donderdag is juf Marieke getrouwd met Gertjan!  

De kinderen van de bijengroep mochten ook op de bruiloft komen, 

wat een bijzondere ervaring!  

We feliciteren juf Marieke & Gertjan van harte en wensen hen veel 

geluk toe!  

 

 

Dagopening   

Het thema van deze weken is ‘De handen uit de mouwen’. De verhalen over 

Paulus worden afgerond en we gaan verder met verhalen uit Lucas 11, waarin 

centraal staat dat God er altijd voor je wil zijn. 

 

Gebedsgroep  

Op woensdag 7 juli komt de gebedsgroep samen om te bidden 

voor de kinderen en de leerkrachten. Heel graag ontvangt de 

gebedsgroep hiervoor gebedspunten vanuit ouders en 

kinderen via gebedsgroep@ericaschool.nl! In de bijlage een 

prachtige flyer die gaat over ‘op reis zijn’, heel toepasselijk nu 

de zomervakantie bijna start!  
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Klusjesmannen 

Afgelopen week hebben we onze klusjesmannen Wim en 

Harm eens in het zonnetje gezet! Kapotte kleuterfietsjes 

worden gerepareerd, putten in het plein worden 

schoongehouden, muren worden geverfd en 

klaslokaalbrede kastenwanden worden door hen 

gebouwd. Werk dat u als ouders niet zo snel zult 

opmerken, maar waar we ontzettend blij mee zijn! Deze 

T-shirts mogen zij dan ook met trots dragen!  

 

 

 

 

Terugblik op de Speurtochten   

Woensdag 16 juni hebben alle groepen een speurtocht 

gedaan. Kleuters in en om de school, groep 3 t/m 5a in het 

bos en groep 5/6 t/m 7b in de wijk. We boften met het 

mooie weer en hebben met elkaar veel plezier gehad. 

Volgend jaar hopen we weer met alle groepen op een echt 

schoolreisje te gaan! 

 

Even meelezen met een terugblik die kinderen schreven: 

 

Van Jana en Salomé: 

 
Speurtocht. we kwamen in het bos aan en toen was er een 
opdracht. We moesten op 1 been staan.Het was warm En het was 
leuk We hebben alles gevonden En hadden groepjes met dat 
groepje moest je een tak dragen. We waren in een 
waterspeeltuintje En gingen pauze houden We hadden ook tasjes 
En in onze tasjes zat een koekje zak snoepjes een pakje taksi en 
een schoenen sleutelhanger en we hadden een boomhut gemaakt. 

 
 
Van Massa en Wissal: 

 
De speurtocht. We begonnen met lopen. Toen kwamen we uit bij 
een weg. Toen kwamen we uit bij een  bos.We gingen opdrachten 
doen. En ook dingen vinden. En toen uiteindelijk gingen we steeds 
dieper in het bos.We lopen door en kwamen uit bij een speeltuin. 
Toen gingen we een schat zoeken. En we hadden het gevonden. 
Er zaten speelgoed slangen in. 
We mochten een beetje spelen en eten en toen weer naar school. 
En we hebben heel veel plezier gehad. 
 

 



 

 

Typetuin 
 

Vanuit Typetuin ontvingen we de volgende tekst:  

We hebben besloten om de vroegboekkorting van 25 euro te verlengen. Bij inschrijving tot 1 

augustus kunnen ouders nog gebruik maken van deze mooie korting! Ouders hebben de 

mogelijkheid om de cursus tot 20 september kosteloos te annuleren. 

Als bijlage bij dit Ericanieuws een uitgebreide informatiebrief over de cursus bij Typetuin.   

 

 

Vervolg actie: Kamaria naar school!  
 

Er liggen nog prijsjes van de loting! Had u een prijsje gewonnen en 

heeft u dit nog niet opgehaald? Bij Karin Majoor kunt u alsnog het 

prijsje ophalen! 

We hebben besloten de veiling over de zomervakantie heen te 

tillen. Hierover dus meer in het volgende Ericanieuws. 

 

 

Pleinfeest  
 

Het Pleinfeest op donderdag 15 juni staat in het teken van het thema sport. Alle kinderen 

mogen in sportkleding naar school komen! Voor alle groepen zijn leuke activiteiten rond dit 

thema bedacht, zoals een springkussen, doelschieten, sportquiz, diverse knutsels. We 

hopen op mooi weer en gaan er samen een sportieve dag van maken! 

 

 

Vragenlijst welbevinden 
 
Via het ouderportaal ontving u de mogelijkheid een vragenlijst rondom het welbevinden van 

uw zoon of dochter tijdens de coronatijd in te vullen. Dank voor de grote respons! Veel 

ouders hebben de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in onze 

plannen om de subsidiegelden te besteden. Als bijlage toegevoegd bij dit Ericanieuws: een 

overzicht van de uitkomsten van de vragenlijst. 

 

 

NPO-gelden 
 
Alle scholen ontvangen voor het komende schooljaar 

subsidiegelden; de NPO-gelden. NPO staat voor Nationaal 

Programma Onderwijs. Deze gelden worden door de overheid 

beschikbaar gesteld als herstelplan om de leervertragingen als 

gevolg van corona op te vangen en weg te werken. We hebben 

als MT en als team inmiddels meerdere bijeenkomsten gehad om te analyseren wat kinderen 

en groepen nodig hebben. Ook de bovengenoemde vragenlijst welbevinden is hier in 

meegenomen. Het uitgewerkte plan hiervoor zal na de zomer aan de MR worden voorgelegd 

en daarna onder alle ouders worden verspreid via het Ericanieuws. Zoals het er nu uitziet 

zullen er in ieder geval zowel onder als na schooltijd bijlessen plaatsvinden. 



 

 

Vakantietip 
 

Van één van de uitgevers van lesmethodes die we op school 

gebruiken ontvingen we een leuke link voor ouders: 

www.malmberg.nl/festival. Op deze website staan zomer-doe-

boeken voor alle groepen. Deze zijn te downloaden en bevatten 

allerlei leerzame opdrachten uit de diverse lesmethodes. Mooi 

om als herhaling deze zomervakantie in te zetten!  

 

 

KeK-dagen 
 

Regelmatig krijgen de leerkrachten een halve dag werkdruktijd om administratie rondom hun 

groep bij te werken of voor te bereiden. Sinds enige tijd clusteren we deze halve dagen tot 

een hele dag en staat er op zo’n KeK-dag een enthousiaste specialist voor de groep, zoals 

programmeurs, muzikanten, kunstenaars, technici, biologen, etc. Inmiddels hebben 

meerdere groepen een erg leuke ervaring opgedaan met zo’n KeK-specialist. 
 

Helpende handen gezocht! 

Voor het nieuwe schooljaar, waarin we hopelijk weer elke 

woensdag na een vakantie op school kunnen ‘luizen pluizen’, 

zoeken we een ouder die hierbij wil helpen. Ook zijn we op zoek 

naar een nieuwe coördinator hoofdluis. Opgeven bij Suzan Visser 

via svisser@ericaschool.nl.  

 

Ouders in school na de zomervakantie 
 

Een jaar lang zijn er bijna geen ouders in de school geweest en zijn de kinderen zelfstandig 
naar binnen gelopen aan het begin van de schooldag. Dit hebben we als team geëvalueerd.  
Als team vonden we dit best heel fijn; rustiger in de groep voor schooltijd, meer aandacht 
voor de kinderen i.p.v. gesprekjes met ouders, kinderen laten veel meer zien wat ze 
zelfstandig al kunnen regelen. Ook diverse ouders hebben aangegeven dit prettiger te 
vinden: 8.15 deur open, dan direct naar huis of het werk zonder “emotioneel” afscheidsritueel 
in de klas. We hebben als team daarom het volgende besloten: Met ingang van het nieuwe 
schooljaar: 

- groep 1 en 2: maandag en vrijdag mogen ouders meelopen tot in de klas. Kleuters 
die nieuw starten: In de eerste week mogen ouders mee tot in de klas. Daarna alleen 
maandag en vrijdag 

- groep 3: ouders mogen tot de herfstvakantie tot aan de klassendeur mee met hun 
kind. 

- groep 4-8: ouders nemen bij de schooldeur/het schoolhek afscheid. 
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Bijlagen  
- Flyer gebedsgroep 
- Uitkomsten oudervragenlijst Welbevinden 
- Brief Typetuin 

 

 

 

      

 

          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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