
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De zomervakantie is voorbij! We hopen dat jullie kunnen 

terugkijken op fijne weken met elkaar.  

 

Deze week zijn we als team al gestart met twee studiedagen 

en hebben we de kinderen besproken en zo de groepen 

overgedragen aan de volgende leerkracht(en). We kijken er 

naar uit om de kinderen aanstaande maandagochtend tussen 

8.15 en 8.30 uur te verwelkomen op school! Samen willen we 

er een fijn schooljaar van maken; met aandacht voor elkaar en 

uitziend naar een mooie groei op sociaal en cognitief gebied. 

 

In dit Ericanieuws leest u belangrijke informatie over de startweken, ook m.b.t. de 

coronamaatregelen. 

     

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

30 augustus 8.30 uur Start schooljaar 

10 augustus vanaf 14.30 uur Intekenen voor startgesprekken via het 
Ouderportaal 

7 september 8.30-14.15 uur Pleinfeest voor alle kinderen 

14 en 16 
september 

avond Informatieavonden alle groepen (hierover volgt 
later meer informatie) 

 
 

Schoolgids 2021-2022 
 

De schoolgids is als bijlage toegevoegd bij dit Ericanieuws. Hierin leest u alles over de 

dagelijkse gang van zaken en onze keuzes als het gaat om onderwijs geven. 

 

Nr 1 I  augustus 2021 

 



 

 

Geboren  

Eerder berichtten we al over de geboorte van 

Thijs bij juf Marieke. Hiernaast het 

geboortekaartje.  

 

 

 

 

In de zomervakantie is de tweeling Johnny & Abe geboren bij juf 

Suzanne en haar man Remco. Zoë is de grote zus van deze twee 

mannetjes.  

 

 

 

 

 

 

 

Dagopening   

In de eerste weken van dit schooljaar is het thema ‘Hier ben je 

thuis’.  

Een nieuwe groep, een nieuwe leerkracht, misschien wel een 

nieuwe school; we hopen dat alle kinderen zich thuis voelen bij 

ons op de Ericaschool. In de Bijbelverhalen komt dit thema terug 

in o.a. het verhaal van de verloren zoon. God zegt tegen ons ‘bij 

mij ben je thuis’.  

 

 

 

 

 
 

Oortjes  

Omdat we op school met Chromebook werken en veel kinderen 

het (tijdens een digitale toets) prettig vinden om de tekst 

voorgelezen te krijgen, vragen we alle kinderen van de groepen 

5 t/m 8 om zelf ‘oortjes’ voor in het Chromebook mee te nemen.  

 



 

We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat veel kinderen voorkeur hebben voor een bepaalde 

uitvoering van de oordopjes. De reserve-oordopjes die we op school hebben mogen de 

kinderen gebruiken in geval van nood; d.w.z. tijdens een toets als de eigen oordopjes op dat 

moment kapot gaan. 

Coronamaatregelen – huidige stand van zaken binnen scholen 
 

Op dit moment gelden voor basisscholen de huidige coronamaatregelen: 

- Kinderen die neusverkouden zijn of lichte keelpijn hebben mogen naar school. 

- Bij andere, mogelijk corona-gerelateerde klachten zoals koorts, blijven kinderen en 

leerkrachten thuis en geldt het test-advies. 

- Bij een besmetting van een leerling blijven de klasgenootjes thuis. Voor de 5e dag 

geldt het testadvies. De directie overlegt hierover altijd met de GGD en informeert 

ouders. Gevaccineerde leerkrachten hoeven NIET in quarantaine, mits zij zelf geen 

klachten hebben. Voor hen geldt wel het testadvies op de 5e dag. 

- Kinderen en leerkrachten hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, 

leerkrachten en ouders onderling wel. Vanwege bovenstaande reden kunnen ouders 

nog niet in school komen. Ouders van leerlingen die nieuw op school starten mogen 

in de eerste week wel met hun zoon of dochter naar binnen. Hen vragen we om de 

1,5 meter afstand tot andere ouders en leerkrachten te bewaken. Maandag staat juf 

Suzan Visser bij de kleuteringang, meester Ko bij de ingang van groep 2-3 en groep 

3a, juf Karin Majoor bij de hoofdingang (voor groep 4a en 4/5) en juf Rianne bij de 

ingang van de bovenbouw. Zij zullen de kinderen feestelijk verwelkomen en hen waar 

nodig helpen bij het vinden van de juiste ingang. Voor groep 2-3 en groep 3 is dat de 

ingang naast het speellokaal aan de linkerkant, voor groep 4a en 4/5 is dat de 

hoofdingang. Hogere groepen maken gebruik van de bovenbouwingang. Verderop 

vindt u de plattegrond van de lokalen. 

 

Plantenbakken kleuterplein 
 

Vóór de kleuterlokalen bevinden zich twee plantenbakken. We willen de ouders van onze 

kleuters vriendelijk verzoeken niet in de plantenbakken te gaan staan bij het zwaaien naar de 

kinderen in de lokalen. Dank! 
 

Toestemmingsverklaring ouderportaal 
 

In het komende schooljaar zullen we weer regelmatig foto’s maken van activiteiten op school 

en in de groepen. Deze foto’s delen we binnen de groep, maar gebruiken we bij toestemming 

ook in het Ericanieuws en op de Facebookpagina van de school. Wilt u de toestemmingslijst 

in het ouderportaal nog eens nakijken en waar gewenst aanpassen wat u eerder invulde? 

 

 

Helpende handen gezocht! 

Voor dit 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.  

mailto:svisser@ericaschool.nl


 

 

Herhaling: Vakantierooster 2021-2022 
 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie, zaterdag meteen Kerst 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie (incl Koningsdag en bevrijdingsdag) 25 april tot en met 8 mei 

Hemelvaardag en de vrijdag er na 26 en 27 mei 2022 

  Pinkstervakantie 4 t/m 12 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli tot en met 21 augustus 2022 

Totaal vakanties 
 

  Vrije (mid)dagen 
 Studiedag op dinsdag 28 september 2021 

Studiedag op maandag 15 november 2021 

Studiedag op donderdag 24 februari 2022 

Studiedag op woensdag 25 mei 2022 

Studiedag op vrijdag 24 juni 2022 

  Vrije uren 
 hele dag 27 september 

1 dag voor kerstvakantie 24 december 

Hele dag voor voorjaarsvakantie 25 februari 2022 

Hele dag na de voorjaarsvakantie 7 maart 2022 

Dag voor zomervakantie (lln vrij i.v.m. eindfeest) 8 juli 2022 

 

 

Pleinfeest 
Voor de zomervakantie kon het pleinfeest vanwege het slechte weer helaas niet doorgaan. 

Daarbij werden we die dag ook nog verrast door fikse wateroverlast in de hele bovenbouw. 

De schade is flink en in ieder geval de vloer in de bovenbouw zal moeten worden vervangen. 

Maar goed nieuws: het pleinfeest gaat toch door en wel op 7 september. We duimen dat het 

dan droog blijft en gaan die dag met de kinderen een feestje vieren van 8.30 tot 14.15 uur. 

Het thema is die dat “sport”, dus alle kinderen mogen in het sportiefste outfit komen! Graag 

uw zoon of dochter die dag wel gewoon eten en drinken meegeven. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Lokaalverdeling 2021-2022 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lesruimte 1:  1/2a juf Irma/ juf Karin S. 
Lesruimte 2:  1/2b juf Nanda 
Lesruimte 15:  1c instroomgroep juf Rianne / juf Nicky (na herfstvakantie) 

Lesruimte 3: 2/3 juf Jolie / juf Jolanda 

Lesruimte 4:  3a juf Diane / juf Connie 

Lesruimte 5: 4a juf Arjanne / juf Gerda 

Lesruimte 6:   leeg lokaal 

Lesruimte 7:  6/7 juf Suzanne (vervanger: meester Luuk) 

Lesruimte 8: 6A juf Anniek / juf Arconel 

Lesruimte 9:  8B juf Carine 

Lesruimte 10:  8A meester Arnold / juf Saskia 

Lesruimte 11:  7A meester Tim 

Lesruimte 12:  5/6 juf Marieke v E. (vervangster: juf Judith) / juf Harriet 

Lesruimte 13:  4/5 juf Marieke W 

 

 

 

 

      

 

          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/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/EricaschoolRHN
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