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

In dit Ericanieuws een terugblik op een aantal activiteiten
dat afgelopen weken heeft plaatsgevonden, nieuws vanuit
de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad en nog veel
meer. Eén van de berichten gaat natuurlijk over de
Kinderboekenweek die deze week van start gaat. Al met al
een bomvol Ericanieuws waar u eens lekker voor kunt gaan
zitten!

Hartelijke groet namens het team,
Suzan Visser

Agenda

Datum Tijd Onderwerp

6 oktober 19.30-22.00 GMR-vergadering
6-17 oktober Kinderboekenweek
12 oktober 19.00-20.00 Informatieavond Plusklas
18-22 oktober Hele week Herfstvakantie
1 november 14.30 uur Ouderportaal open voor intekenen gesprekken

Welkom!

Vlak na de zomervakantie zijn Natan en Silke 4 jaar geworden. Daarom mochten
ze direct na de vakantie al starten in de eendjesgroep. Een fijne tijd op school
Natan en Silke!



Geboren

Toby uit de eendjesgroep heeft een broertje gekregen.

We wensen de trotse ouders samen met Toby en Ronan alle goeds toe!

Dagopening

We zijn in de groepen al een paar weken bezig met de verhalen over
Jakob. In de komende verhalen horen we hoe Jakob stiekem weggaat bij
zijn oom, zónder gedag te zeggen en hoe hij de ruzie tussen hem en zijn
broer Ezau probeert goed te maken.

Gebedsgroep

Als bijlage toegevoegd vindt u een flyer van de gebedsgroep. Wilt u meedoen met bidden of
heeft u gebedspunten? Stuur een mailtje naar gebedsgroep@ericaschool.nl

Instroomgroep

Na de herfstvakantie start de instroomgroep in het lokaal dat tussen groep 1/2b
en groep 2/3 zit. Een aantal nieuwe kleuters wordt in deze weken voor de
vakantie al 4 jaar. Zij mogen op 25 oktober voor het eerst naar school. De
groep start met 9 kinderen en zal in de komende maanden groeien.

De leerkrachten van deze groep zijn: juf Rianne (ma/di) en juf Nicky (woe-vrij). Juf Rianne
kent u vast al, zij werkt al langer op de Ericaschool en heeft al eerder een instroomgroep
gehad. In het volgende Ericanieuws een stukje over de nieuwe juf Nicky en de kinderen die
dan zijn gestart.

Herhaling: Ouders in school

Sinds vrijdag 1 oktober gelden onderstaande afspraken:
- Voor kleuters die nieuw starten: in de eerste week mogen ouders mee tot in de klas

(achter de kring), daarna alleen maandag en vrijdag;
- groep 1 en 2: maandag en vrijdag mogen ouders meelopen tot in de klas (achter de

kring blijven);
- 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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Hoofdluiscontrole – andere aanpak!
We hebben gemerkt dat het goed is om het ‘luizen pluizen’ op
school weer op te pakken. Ook hebben we na meerdere oproepjes
via o.a. het Ericanieuws ervaren dat het lastig is ouders te vinden
die willen helpen alle kinderen te controleren. Daarom gaan we de
hoofdluiscontrole anders organiseren.

Elke maandag na een vakantie stuurt de groepsouder van uw kind
in de groepsapp een oproep wie kan helpen met het controleren op

hoofdluis op een bepaald moment in die week. Het gaat om ongeveer een kwartiertje te
helpen de kinderen uit de groep van uw kind te controleren. Op school zijn voldoende
materialen aanwezig om dit snel en hygiënisch te doen. Het zou erg fijn zijn als er elke keer 3
tot 4 ouders uit de groep zijn, dan hoeft iedere ouder maar 6 á 7 kinderen te controleren en is
het zo gepiept.

Goed om te weten: als er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt dit discreet aan de leerkracht
meegedeeld. De leerkracht stelt de betreffende ouders op de hoogte en deelt dit anoniem
mee aan de andere ouders van de groep. Indien er hoofdluis in de klas heerst, dan wordt
een tweede controlemoment gepland in overleg met de leerkracht. We hopen in elke groep
op ieders medewerking; zo neemt het voor geen enkele ouder veel tijd in beslag en
voorkomen we grote uitbraken van dit vervelende beestje.

Besteding NPO-gelden – corona-subsidie vanuit de overheid

Zoals bij u bekend ontvangen alle scholen in
Nederland gedurende dit schooljaar subsidie om
kinderen te helpen, bij wie de schoolresultaten te lijden
hebben gehad onder de corona-thuiswerkperiode.
Vorig jaar vroegen we u als ouders wat u dacht dat er
nodig is. Het plan, dat we hebben opgesteld, is vorige
week door de MR goedgekeurd.

Hieronder vatten we samen waar we extra op inzetten:
● Meer onderwijsassistenten, waardoor er meer begeleiding mogelijk is voor

kinderen 1 op 1 of in een klein groepje
● Splitsen van combinatiegroepen op bepaalde momenten. Dit vindt vooral

plaats in de 2e helft van het schooljaar, omdat we dan meer mogelijkheden
hebben om personeel hiervoor vrij te maken. Nu gebeurt dit al 2 ochtenden in
de week bij groep 2-3

● Aanschaf van 30 extra chromebooks, zodat alle kinderen uit groep 6-8
beschikken over een eigen chromebook en meer gelegenheid hebben om zelf
te oefenen aan basisvaardigheden. Bijv via Snappet of Rekenmuurtje.

● Verdere nascholing van leerkrachten op gebied van begrijpend lezen



● Extra inkoop van KEK-dagen, waardoor de kinderen een leuke dag hebben op
gebied van Kunst en Cultuur en de leerkrachten hun werkdruk verlaagd zien
omdat ze op zo’n dag vrij geroosterd zijn. Tijdens een KEK-dag komt er
namelijk iemand van buiten de school die bijvoorbeeld thuis is op gebied van
dans, muziek, cultuur etc. Deze maakt er met de groep een leuke én leerzame
dag van.

● Extra begeleiding in kleine groepjes voor leerlingen met een taalachterstand. 
● Kinderen leren werken met individuele doelen, waarbij ze feedback krijgen in

gesprekjes met de leerkracht. Dit stukje eigenaarschap wordt nog volledig
uitgewerkt en waar nodig volgt het team nascholing hiervoor.

Meer interesse voor de totale ‘menukaart’ zoals deze vanuit de overheid wordt genoemd?
Deze is op te vragen bij Karin Majoor.

Extra vrije dagen, hoe zit dat eigenlijk?

Soms krijgen we vragen over het aantal vrije dagen van de
kinderen. Is dit nu meer dan vorig jaar? Dat klopt inderdaad en we
leggen u graag uit waarom dat zo is.
In 2016-2017 zijn we gestart met een ander rooster: het
vijf-gelijke-dagenmodel met een continurooster. Voor die tijd hadden
we nog een vrije woensdagmiddag en was groep 1 op de vrijdag
vrij. Vanaf de start van het continurooster hadden veel kinderen die
op de vrijdagen in groep 1 zaten “iets in te halen”. Dat deden ze in
de jaren die volgden. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en hebben alle
leerlingen, die in groep 1 slechts vier dagen naar school gingen, dit

voldoende gecompenseerd. De afgelopen jaren hebben kinderen en leerkrachten meer
lesuren gemaakt. Dat is nu niet meer nodig, omdat de inhaalslag heeft plaatsgevonden. Nu
gaan we dus weer terug naar het ‘normale’ aantal lesuren en is er iets meer ruimte voor
studiedagen en vrije dagen. Vandaar ook de extra vakantieweek in juni (Pinkstervakantie).

Jaarplan Ericaschool

In de digitale boekenkast van het ouderportaal vindt u het jaarverslag over schooljaar
2020-2021 en het nieuwe jaarplan. Ze zijn geplaatst in het mapje “schoolbeleid”. Wat zijn dit
jaar de grote speerpunten?

● Verdere scholing van het team op gebied van begrijpend lezen
● Oriëntatie op de aanschaf van een nieuwe rekenmethode en het vanaf nu

invoeren van de software “Rekenmuurtje”
● Vergroten eigenaarschap bij leerlingen: stap voor stap meer werken met

individuele leerlingdoelen
● In samenwerking met Kunst Centraal: uitbouwen aanbod Kunst en Cultuur,

waaronder de workshops



Vanuit de leerlingenraad: talentenveiling en namenwedstrijd

Veel complimenten aan alle meesters en juffen die hun talent inzetten om geld in te zamelen
voor kinderen in Kenia, zodat ook zij naar school kunnen. En uiteraard ook veel dank aan
alle ouders voor de mooie biedingen! De leerlingenraad zal u deze week informeren welke
biedingen hebben gewonnen. Daarna kunnen veel kinderen/gezinnen van de talenten gaan
genieten. Er is in totaal een prachtig bedrag ingezameld voor “Kamaria naar school”: €276,10

De wedstrijd “verzin een naam voor de vissen” is gewonnen door
Levi uit 4a (Bliksemstaart) en Shanti uit 8b (Shiny). De
leerlingenraad heeft de winnende namen gekozen. Hiernaast
een afbeelding van de prijs die zij hebben gewonnen:

Spaar mee voor de schoolbieb!

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Twee boekwinkels in Rhenen geven we
graag een plekje in ons Ericanieuws: Bruna en boekhandel Zie Je Zo.

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij
Bruna. Hoe werkt het? Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek
bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij
Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met
dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon
kan t/m 10 november bij de juf of meester. 

Ook kinderboekenwinkel 'Zie Je Zo' in Rhenen heeft een kassabonnen-actie. Deze actie
loopt niet alleen tijdens de Kinderboekenweek, maar het gehele jaar door! Bonnen van deze
winkel mogen het gehele jaar ingeleverd worden bij de juffen en meesters.

Mad Science

Twee weken geleden hebben de
kinderen van de groepen 2/3 tot en
met 8 genoten van de Techniekshow
van Mad Science. Spectaculaire
proefjes en verrassende effecten
kregen we te zien en na afloop
kregen de kinderen een flyer mee
voor de naschoolse techniekcursus
van Mad Science. Inschrijven kan
nog steeds voor groep 3 t/m 8!



Kinderburgemeester van Rhenen

Vol trots hoorden we dat Waled uit groep 6/7 gekozen is tot
kinderburgemeester van Rhenen! De kinderburgemeester brengt
binnen de gemeente Rhenen de wensen en ideeën van kinderen
onder de aandacht. Daarnaast heeft hij of zij een representatieve en
ceremoniële functie. Dit betekent dat de kinderburgemeester
aanwezig is bij activiteiten (voor kinderen) in de gemeente Rhenen.
We wensen Waled veel plezier en succes met deze mooie
benoeming!

Rekenmuurtje

Werkt uw zoon/dochter op school met het programma Rekenmuurtje? Dan willen we u hierbij
verzoeken om hieraan NIET thuis te werken. Het programma houdt voor elk kind bij wat het
zelfstandig al aan rekenonderdelen beheerst. Daarom wordt hier alleen op bepaalde
momenten op school aan gewerkt.

Typecursus

De typecursus van Typetuin is vandaag van start gegaan. Tot aankomende vrijdag 8 oktober
kunt u uw kind nog aanmelden. Volgende week maandag is de tweede les en instromen is
daarna niet meer mogelijk. Meer informatie vindt u op https://www.typetuin.nl/

Terugblik studiedag 28 september

We willen graag drie punten benoemen waar we als team op de studiedag mee bezig zijn
geweest.

● Er zijn 2 nieuwe rekenmethoden aan ons gepresenteerd door een externe specialist.
In navolging hierop gaan we vanuit beide methoden proeflessen geven en ervaringen
met elkaar delen. Om zo tot een goede keuze te kunnen komen.

● Er is een eerste start gemaakt met een dialoog over het “werken met individuele
leerlingdoelen”. Een werkgroep gaat onderzoeken welke consequenties dit heeft voor
een nieuw rapport, eventueel in combinatie met een leerlingportfolio.

● We hebben ons voorbereid op de later in het jaar uit te voeren audits. Bij een audit
gaan wij op een andere school kijken en komt er een andere school bij ons. In eerste
instantie zal deze samenwerking de Springplank en de Ericaschool betreffen, later
breiden we dit uit. Tijdens de studiedag hebben we voor onszelf onze basiskwaliteit
beoordeeld met behulp van ons eigen kwaliteitssysteem. De vraag is dan aan de
medewerkers van de Springplank: herkennen zij zich in dit beeld? Na de
herfstvakantie start de opleiding van de auditoren. Bij ons zijn dit juf Carine, juf Suzan
Visser, juf Connie en juf Karin Majoor

https://www.typetuin.nl/?utm_source=other&utm_medium=email&utm_campaign=none


Ouderraad

Een fijne dag voor de OR! Vanavond 4 okt. hebben wij sinds 1,5 jaar onze eerste live
vergadering. Enthousiast om leuke plannen te maken voor het schooljaar 2021-2022.
Wil je ook meedenken en helpen bij leuke activiteiten voor de kinderen, schuif gezellig aan!
We starten om 20:00 uur in de Plaza van school. Voor vanavond staan o.a. het
Sinterklaasfeest en Kerst op de agenda. We hopen op korte termijn weer leuke en gezellige
activiteiten en sfeer (bv aankleding m.b.t. de Kinderboekenweek) te creëren voor de kinderen
op school.

Mocht dit te kort dag zijn maar je bent wel geïnteresseerd, bel mij dan gerust even. Ik kan je
dan vertellen wat onze plannen zijn op korte termijn. Samen kunnen we kijken wat, waar of
wanneer je iets kan betekenen.

Groetjes, namens de OR, Marilou Stoker  tel. 06-55377387

Medezeggenschapsraad

Beste ouders en verzorgers,

Dé manier voor ouders om mee te kunnen denken over allerlei onderwerpen binnen de
school is via de medezeggenschapsraad (MR). Wij, de ouders die zich hieronder voorstellen,
zijn lid van de MR. Wij kijken mee met het beleid van school en vertegenwoordigen u. De
ene keer adviseren wij en de andere keer hebben we instemmingsrecht. Het gaat
bijvoorbeeld over de plannen die gemaakt zijn over het onderwijs op afstand en allerlei
andere afspraken die invloed hebben op u en uw kind. Dit doen wij in fijne samenwerking
met het bevlogen team van onze school. Binnenkort zullen wij u met het jaarverslag van
2020/2021 laten weten wat wij afgelopen jaar gedaan hebben.

U kunt ons persoonlijk benaderen, maar ook via ons mailadres: mr@ericaschool.nl.
Hiernaast zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van hetgeen wij bespreken.

Stella Dekker (lid MR)

Ik ben Stella Dekker, moeder van Valentijn en Olivier en vanaf dit
schooljaar lid van de MR. Omdat de basisschool een belangrijke periode
is in je leven, wil ik vanuit de MR kijken naar wat goed gaat en wat er
beter kan. Graag wil ik een positieve bijdrage leveren door mee te
denken met en te adviseren over het beleid van de school.
 
Anoeska van den Brink (secretaris)
Mijn naam is Anoeska van den Brink en inmiddels is dit het 2e jaar dat ik
lid mag zijn van de MR. Mijn dochter, Lotte B, zit in groep 5/6 bij Harriet
en Judith. En mijn jongste, Sam, is dit jaar begonnen bij Nanda in de
Eendjesklas. In zo’n eerste jaar bij de MR komt er veel op je af. Het

maakte het niet makkelijk dat bijna alle vergaderingen op afstand waren. En vooral de
winterperiode was erg heftig met het thuisonderwijs. Maar het voelde goed om mee te
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kunnen denken en advies te kunnen geven. Ik kijk er naar uit om komend jaar weer een
mooie bijdrage te mogen leveren.

 
Mieke van der Meijden (contactpersoon Ouderraad)
Mijn naam is Mieke van der Meijden en onze zoon en jongste dochter zitten
op de Ericaschool. Onze oudste dochter is net gestart in de eerste.
Ik ben werkzaam bij de CHE. In de MR hoop ik jullie ervaringen te mogen
delen zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor mooie onderwijs jaren voor
onze kinderen. Mocht er iets spelen, wil je wat delen, kunnen we vanuit de
MR misschien iets voor je betekenen??? Dan hoor ik graag van je.

 
Wijnand Boer (voorzitter MR + lid GMR)
Ik ben vader van Daan in groep 8B en Ties in groep 6B. Na een eerste ‘jaar
op afstand’ lid van de MR en GMR geweest te zijn, kijk ik erg uit naar een
nieuw jaar waarin we elkaar hopelijk weer fysiek kunnen ontmoeten om
samen een bijdrage te kunnen geven aan het mooie onderwijs op de
Ericaschool. 

Verkeerssituatie om de school

Regelmatig krijgen we van omwonenden klachten over verkeerd parkeren en gevaarlijke
situaties rond de school. We willen u daarom nogmaals vragen goed te kijken waar u mag
parkeren; dus nadrukkelijk NIET voor uitritten of op de invalidenparkeerplaats als u hiervoor
geen vergunning heeft!

Aanmelden broertjes/zusjes

We eindigen dit Ericanieuws met een verzoekje: heeft u broertjes/zusjes van uw
schoolgaande kind(eren) nog niet aangemeld? Vraag dan in de komende weken hiervoor
een inschrijfformulier op school. We hebben graag ruim van te voren inzichtelijk wat de
verwachte instroom is. Aanmelden van broertjes/zusjes zien we het liefst rond 2- jarige
leeftijd!


