
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Het plaatje hiernaast past helemaal bij vandaag. 

Afgelopen vrijdag hebben we Sinterklaasfeest gevierd 

(zie verderop de terugblik!) en vandaag kwamen de 

kinderen binnen in een Ericaschool in Kerstsfeer.  

In dit Ericanieuws belangrijke informatie over de 

vieringen, die ook dit jaar weer anders zullen gaan dan 

we zo graag zouden willen. We hopen er met de 

kinderen een paar mooie weken van te maken voordat 

de Kerstvakantie begint.  

 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

13 december  19.30 - 21.30 Bestuursvergadering: bespreking begroting 
2022 

21 december 19.00 – 20.00 Kerstviering op school voor groep 4/5 t/m 8 

22 december  18.30 – 19.15 Kerstviering op school voor groep 1 t/m 4 

24 december hele dag Vrije dag voorafgaand aan Kerstvakantie 

25 december – 
9 januari  

 Kerstvakantie 

 
 

 

Welkom!  

In december start Sem in de bijengroep. Direct na de kerstvakantie starten Ties, 

Maud en Chris daar ook. We wensen hen een heel fijne tijd op de Ericaschool! 

Met de start van deze kinderen is ook de bijengroep vol! 

 

Nr 5   /   december 2021 

 



 

 

Geboren!  

Suzanne uit de uiltjesgroep kreeg eind oktober een broertje: Seth. We 

feliciteren grote zussen Laura en Suzanne en hun ouders en wensen 

hen als gezin alle goeds toe!  

 

 Gebedsgroep 

Als bijlage toegevoegd een mooie flyer van de gebedsgroep. Bid 

je met hen mee op 8 december? Ze komen elke eerste woensdag 

van de maand samen om te bidden. Voor vragen of aanmelden, 

mail naar gebedsgroep@ericaschool.nl  

 

 

Dagopening   

De stad Betlehem staat centraal in deze adventstijd. Het is een stad 

vol verhalen. In de eerste twee weken horen we over Ruth en Naomi, 

die in Betlehem een nieuwe toekomst vinden. Daarna lezen we de 

verhalen van Zacharias en Elisabet, en van Maria die een bijzonder 

bericht krijgt. In Betlehem wordt Jezus geboren: een koningskind in 

een stal. 

  

Slimmeriquiz  

We zijn erg trots, want drie leerlingen uit de plusklas van 

de Ericaschool hebben op 17 november meegedaan 

aan de landelijke finale van de Slimmeriquiz. In totaal 

deden er in de voorrondes meer dan 500 teams mee en 

in de finale 17. Tijdens de quiz kregen de kinderen 

allerlei puzzels en uitdagende opdrachten, waarbij 

creatief denken een grote rol speelde.  

 

Uiteindelijk was de verrassing groot toen bleek dat het team van de Ericaschool de 2e prijs 

had behaald. Naast een eigen rugzak met inhoud heeft het team een uitgebreid 

spellenpakket gekregen.  
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Terugblik Sinterklaas   

We kunnen terugkijken op een heel gezellige verjaardag van de Sint. Ondanks de huidige 

coronamaatregelen kon Sint op de Ericaschool zijn. Hij had zelfs een nachtje doorgebracht in 

het bed dat al een paar weken in  Erica Plaza voor hem klaar stond. Wakker gemaakt door 

een groepje kinderen en twee Pieten heeft Sint zich snel aangekleed en kon hij in het 

speellokaal gelukkig alle onderbouwgroepen ontvangen.  

  

De bovenbouwgroepen hebben genoten 

van de mooie en grappige surprises en 

gedichten. Kinderen die die dag ziek 

thuis waren kregen gelukkig toch een 

cadeautje of surprise. De kinderen van 

groep 8b zaten allemaal in quarantaine; 

zij hebben een gezellige online bingo 

gespeeld en zullen deze week alsnog 

een surprisedag houden. 

 

2 burgemeesters bij elkaar! 

In het Ericanieuws van oktober lieten we al weten dat 

Waled uit groep 6/7 de nieuwe kinderburgemeester van 

Rhenen is. Wat leuk was het dan ook dat de groep van 

Waled bezoek kreeg van burgemeester Van der Pas!  

De burgemeesters vertelden over hun taken en ook 

was er genoeg tijd om Waled en burgemeester van der 

Pas vragen te stellen.  

 

 

 



 

 

Terugblik workshops  

 

De eerste workshopronde voor de onderbouw is afgerond. Wat is er leuk geknutseld, 

geschilderd, gedanst, getekend en gebakken! Helaas zijn door de verscherpte maatregelen 

de workshops voor de bovenbouw nog niet gestart. 

 

Nieuwe instroomgroep  

Tussen herfst- en zomervakantie stromen ruim 30 nieuwe vierjarigen in! Dat is een groot 

aantal. Omdat deze kinderen niet allemaal in één groep passen, openen we na de 

Kerstvakantie een nieuwe instroomgroep. Juf Rianne (nu nog juf van de bijengroep) zal op 

maandag, dinsdag en vrijdag de leerkracht zijn van de nieuwe instroomgroep en op 

woensdag en donderdag is juf Sharon in de groep.  

Voor de bijengroep zal er ook wat veranderen: Op maandag en dinsdag (nu nog juf Rianne) 

zal juf Arita voor de groep staan. De rest van de week blijft hetzelfde; dan is juf Nicky er. 

 

 

Bericht van de MR  
 

We zijn alweer een paar maanden onderweg in het nieuwe 

schooljaar en inmiddels heeft de MR ook alweer twee keer 

vergaderd.  

 

We waren blij dat we aan het begin van het jaar live konden 

vergaderen in de school. Maar helaas is er in de tussentijd 

alweer veel veranderd. Toen het er even op leek dat de scholen 

volledig dicht zouden gaan hebben we met elkaar het afstandsonderwijs weer besproken. 

Gelukkig bleek dat uiteindelijk niet nodig. Maar de huidige situatie van halve klassen of soms 

hele klassen thuis maakt het er voor de leerkrachten niet makkelijker op. En ook voor ouders 

is het online onderwijs weer extra belastend. Dus ook hier hebben we het met elkaar over, 

zodat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat iedereen het beste onderwijs krijgt, ook in 

deze tijd.  

 

 



 

 

 

Naast het onderwerp Corona hebben we ook de plannen voor het komende jaar besproken. 

Dit plan kan je terugvinden in het Ouderportaal en is zeker de moeite waard om door te 

nemen. Ook keken we terug op vorig jaar, dit is onder andere terug te lezen in ons 

jaarverslag. Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd aan dit Ericanieuws. 

 

De komende tijd zal Corona nog op de agenda blijven staan. Tevens gaan enkele van ons in 

januari een cursus volgen. In de volgende vergaderingen staan weer verschillende 

protocollen en plannen op de agenda. En heeft u iets om te bespreken, schroom dan niet om 

ons te benaderen. 

 

Dit schrijvende maken we ons op voor de feestdagen. Voor het 2e jaar een bijzondere tijd. 

Wij wensen u allen een warme en fijne periode toe in goede gezondheid. 

 

Warme groeten, MR Ericaschool  

 

 

Ouderraad  
 

We willen graag de ouderraad bedanken voor het geld 

dat uit de ouderbijdragen beschikbaar is gesteld om 

buitenspeelgoed voor alle groepen aan te schaffen! 

Inmiddels heeft de leerlingenraad in de groepen een 

inventarisatie gedaan welk speelgoed de kinderen graag 

zouden willen en is het één en ander gekocht.  

 

 

Kanjertraining  
 

Zoals u weet werken we in alle groepen 

met de Kanjertraining als methode voor 

sociaal emotionele ontwikkeling. We 

willen een school zijn waar het voor 

kinderen, leerkrachten én ouders fijn is 

om te zijn. We leren vanaf de 

kleutergroepen omgaan met 

verschillende soorten gevoelens, je 

mening geven en naar de mening van 

een ander luisteren en nog veel meer. 

Misschien ziet u de posters in alle 

lokalen weleens hangen, deze worden 

in alle groepen gebruikt bij diverse 

activiteiten en laten in één overzicht zien 

waar we als school voor willen staan.  

 

Als bijlage vindt u een flyer van de Kanjertraining waarin op een duidelijke manier wordt 

uitgelegd wat de Kanjertraining allemaal inhoudt. Goed om uw kind ook eens te vragen naar 

de dieren en de petten waarover u in de flyer uitleg krijgt.  



 

 

Kerstvieringen 

 

De huidige maatregelen laten helaas niet toe, dat we het 

Kerstfeest vieren volgens het oorspronkelijk plan. Het 

dringende advies is, om vieringen alleen met de eigen klas 

te vieren. De viering in de kerk voor de onderbouw hebben 

we dus moeten annuleren. 

 

We willen er toch met de kinderen binnen onze eigen groep een mooi feest van maken. De 

data die we hiervoor hadden gepland, houden we aan. Op onderstaande momenten worden 

de kinderen op school verwacht en horen dan in hun klas het verhaal van de geboorte van 

Jezus en vieren het Kerstfeest. Alle kinderen krijgen dan namens de ouderraad 

chocolademelk en een kerstkoek. Aan het einde van de viering komen de kinderen naar 

buiten via de uitgang die ze normaal gesproken ook gebruiken, 1 voor 1, de jongste groep 

eerst. Zorgt u zelf dat u bij het ophalen in het donker voldoende afstand houdt? 

 

Op dinsdag 21 december: 

19.00 tot 20.00 uur Kerstviering in de klas: groep ⅘ tot en met 8b (zonder eten) 

Op woensdag 22 december: 

18.30 tot 19.15 uur Kerstviering in de klas: groep 1 tot en met 4a 

 
 

Bijlagen: 

- Flyer gebedsgroep 

- Jaarverslag MR 

- Flyer 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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