Nr 6 / januari 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Met de zegenwens van hiernaast willen we
iedereen alle goeds toewensen voor 2022!
We waren erg blij met het nieuws in de
vakantie dat we als school weer open
mochten en de kinderen vanmorgen weer
konden verwelkomen.
Omdat we nog te maken
hebben met de maatregelen rond Corona is het voor ouders nog niet
mogelijk in de school te komen. Wel vinden we het belangrijk nog
eens te noemen dat leerkrachten via het ouderportaal bereikbaar zijn
én er iedere morgen bij diverse ingangen collega’s staan om de
kinderen te ontvangen, die u eventueel ook kunt aanschieten als er
bijzonderheden zijn.
We hopen met elkaar op een fijne tweede helft van het schooljaar!
Team Ericaschool

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

17-21 januari

Hele dag

18 januari
25 januari

8.15 – 9.00
19.30 - 22.00

Regulier gezondheidsonderzoek gr 2 en gr 7
door jeugdverpleegkundige GGD
Inloopspreekuur Harmke van Doorn (GGD)
Vergadering Algemeen Bestuur

Welkom!
In de instroomgroep (de jungle-groep) zijn vandaag Job, Louisa, Nola
en Lars gestart. Wat een heerlijk klein groepje om te kunnen wennen
aan de schooldagen! Volgende week verwelkomen we ook Joris in
deze groep. Een heel fijne tijd op school allemaal!

Geboren!
Vlak voor de Kerstvakantie kreeg Jens uit de vlinderklas
een zusje. We wensen het gezin heel veel geluk met
elkaar!

Nieuwe leerkracht!
Vandaag is onze nieuwe collega Francien gestart! Welkom op school
Francien!
Mijn naam is Francien Gaasenbeek. Ik ben 22 jaar oud en woon in
Achterberg. Momenteel ben ik aan het afstuderen als leerkracht op
de Marnix Academie in Utrecht. Met veel plezier heb ik altijd mijn
stages gelopen en mijn eindstage heb ik inmiddels ook succesvol
afgerond. Buiten het werken als juf ben ik ook een enorme
motorsportliefhebber en nu we weer richting het voorjaar gaan, kijk ik
er weer naar uit om te gaan toeren.
Ik kijk er naar uit om te starten op de Ericaschool, om er samen een
leuke tijd van te maken en om de kinderen verder te helpen in hun
ontwikkeling.

Gebedsgroep
Als bijlage bij dit Ericanieuws een mooie
flyer van de gebedsgroep. Bid je met hen
mee op woensdag 12 januari? Voor
vragen of aanmelden, mail
naar gebedsgroep@ericaschool.nl

Dagopening
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten letten: iemand zal
de weg voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper dat er na hem
iemand komt die ‘groter’ zal zijn dan hij. Voor wie goed oplet,
verandert het leven totaal. Het bijzondere verhaal van Jezus
begint klein: een paar vissers bij het meer van Galilea zijn de
eersten die hem gaan volgen. Maar de groep groeit heel snel.
Binnen de kortste keer heeft Jezus meer volgelingen dan
iemand voor mogelijk hield!
In de komende weken worden de verhalen verteld uit de
eerste drie hoofdstukken van Marcus. Hierin staat oa het
verhaal van de vier mannen die hun zieke vriend bij Jezus
brengen.

Inloopspreekuur GGD
Op dinsdag 18 januari zal Harmke van Doorn van de GGD in de
ochtend weer op school zijn voor een inloopspreekuur. Ze
luistert graag naar uw vragen over opvoeding, voeding,
slaappatronen, enz. en denkt hierin met u mee. Van harte
aanbevolen om gebruik te maken van deze mogelijkheid! Ze
staat om 8.15 uur bij de hoofdingang, zodat u haar kunt
aanschieten. Binnen in de school is voor haar een ruimte
gereserveerd, zodat u met mondkapje op rustig in de school
met haar kunt spreken.

Afname Midden-toetsen
Vanaf 17 januari zullen we weer starten met het afnemen van
verschillende Middentoetsen van Cito. Dit zijn landelijke toetsen die
methode-onafhankelijk zijn. We krijgen uit deze toetsen een overzicht
van de groei die elk kind op een bepaald cognitief gebied heeft
doorgemaakt. N.a.v. de resultaten hiervan én de resultaten van de
methodetoetsen zullen de leerkrachten nieuwe plannen opstellen voor
de komende periode. We spreiden deze toetsen bewust over drie
weken uit, zodat kinderen niet voortdurend toetsen aan het maken zijn!

Aanmelding nieuwe kinderen
Heeft u thuis nog broertjes/zusjes van uw schoolgaande kinderen die nog niet zijn
aangemeld? Doe dit dan binnenkort! Het is fijn voor ons om vooruit te kunnen kijken in de
verwachte leerlinginstroom.

Save the date! Ouderavond!
Het is nog niet te voorspellen hoe lang de maatregelen
rond Corona nog zullen duren. Wél is het goed alvast een
datum in uw agenda te noteren, namelijk 9 mei 2022.
We willen dan een ouderavond organiseren over de
Kanjertraining. We vinden het enorm belangrijk dat de
ouders van onze kinderen goed weten wat er in deze
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling aan bod
komt en op welke manier we hiermee met de kinderen aan
het werk zijn in de groepen.

Bijlagen:
- Flyer gebedsgroep

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/

