
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tot donderdag 10 februari 14.15 uur kunt u intekenen in het 

ouderportaal voor de rapportgesprekken, met uitzondering 

van de ouders van de pas gestarte kinderen in groep 1d 

(instroomgroep). We vinden het fijn om met u in gesprek te 

gaan over de ontwikkeling van uw kind.  

 

Bij de woorden ‘onderwijs’ en ‘rapport’ wordt snel gedacht 

aan vakken als rekenen en taal, maar gelukkig is er op 

school ook veel aandacht voor andere gebieden dan alleen 

de cognitieve vakken. Ook via wereldoriëntatie en creatieve 

ontwikkeling zien we talentontwikkeling en via de 

lessen/activiteiten van de Kanjertraining dragen we zorg 

voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

Genoeg om te bespreken dus, want: het mooiste wat je 

kunt worden is jezelf! 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

9 februari Hele dag ANWB Streetwise 

tot 10 februari vóór 14.15 uur Inschrijven rapportgesprek via ouderportaal 

11 februari Hele dag Warme truiendag 

14 februari  14.15 uur Rapport mee naar huis 

15 en 17 februari  Adviesgesprekken voor groep 8a en 8b 

17, 18, 21, 22 
februari 

 Rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 

24 februari Hele dag Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

25 februari Hele dag Extra vrije dag 

28 feb – 4 maart  Reguliere voorjaarsvakantie 

7 maart  Hele dag Extra vrije dag 

8 maart  Bureau Halt op school voor groep 8a en 8b 
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Geboren! 

Feest bij de familie Bruggeman! Op 2 januari werd Anne geboren. 

Anne is het zusje van Mirre (gr 4/5), Veerle (gr 1/2b) en Linde. 

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk! 

 

Dagopening   

In de komende weken komen de bijbelverhalen uit Marcus 4, 5 

en 6. Het zijn spiegelverhalen en verhalen over wonderen die 

Jezus doet, waaronder het bekende verhaal van de 5 broden en 

2 vissen.   

 

Vanuit de gebedsgroep  

JIJ bent een WONDER! Heb je er al eens over nagedacht 

hoe wonderlijk mooi je lichaam in elkaar zit? 

• Je hebt ongeveer 214 verschillende botten en de 

meesten daarvan zitten in je handen en voeten. 

• Elke dag pompt je hart ongeveer 7.400 liter bloed door 

je lichaam. Dat is zoveel als 50 badkuipen vol water!  

• Als je je knie schaaft omdat je gevallen bent repareert 

je lichaam het wondje vanzelf.  

• Het grootste orgaan van je lichaam is de huid. Het hart 

is zo groot als een vuist, maar de huid van een volwassene is zo groot als 32 A4-

velletjes papier! 

En zo zijn er nog meer interessante dingen over je lichaam te leren. We lezen in de Bijbel dat 

God de mens geschapen heeft. Ook jou! En omdat Hij jou “bedacht” heeft, ben jij waardevol 

voor Hem. Hij geeft om jou! Jij bent belangrijk voor Hem. Op dit moment leven er ongeveer 

7,9 miljard mensen op de aarde. Elk mens is uniek geschapen, dat betekent dat ze allemaal 

verschillend van elkaar zijn. Alle 7,9 miljard mensen! Is dat niet bijzonder? En toch ziet God 

ook jou tussen al deze mensen en wil Hij voor je zorgen. God is een geweldige Schepper die 

jou en mij wonderlijk gemaakt heeft. Dank Hem daarvoor! 

 

Liedjes om mee te zingen: 

• Weet je dat de Vader je kent: https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY 

• Je bent bijzonder: https://www.youtube.com/watch?v=yoIVC8-DgRU 

• Iedereen is anders: https://www.youtube.com/watch?v=AMJDJaqalfE 

• God kent jou: https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc 

• Van top tot teen: https://www.youtube.com/watch?v=c9-YbvwigNE 
 

Ook wij van de gebedsgroep willen danken dat jij er bent en voor je bidden. Heb je iets 

bijzonders meegemaakt en wil je God daarvoor danken? Of vind je iets moeilijk en wil je 

daarvoor gebed? Geef het door via ons emailadres: gebedsgroep@ericaschool.nl   

Lieve groet van Erica, Ryanne, Geertje, Gerdien en Sabine 
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Nieuws van de gymdocent  

Juf Ankie, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, geeft in de bijlage bij dit Ericanieuws een 

leuke tip én uitdagende opdracht voor de kinderen waar ze zelfs een sportattribuut mee 

kunnen winnen. Kijk dus snel in de bijlage! 

ANWB Streetwise  

Op woensdag 9 februari krijgen alle groepen een praktische les van instructeurs van ANWB 

Streetwise. Op 4 niveaus oefenen de kinderen met verkeerssituaties om zo extra aandacht 

te geven aan de verkeersveiligheid.  

Groep 1/2a, 1/2b, 2c Toet toet Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het 

oefenen met oversteken staan centraal. Ook leren de kinderen waarom een kinderzitje en 

autogordel zo belangrijk zijn. 

Groep 3a, 3c, 4a, 4b: Blik en klik Wat kan je zelf doen om je 

veiligheid in het verkeer te vergroten? De kinderen oefenen met 

veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee geparkeerde 

auto’s. Opnieuw komt een stukje kennis over de stoelverhoger en de 

autogordel aan bod.  

Groep 5b, 5/6, 6a, 6b: Hallo auto In deze les leren de kinderen hoe het zit met de remweg 

van een auto en de invloed van de reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de 

bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen dan zelf remmen. Opnieuw komt het belang 

van het dragen van een autogordel voorbij. 

Groep 7a, 7b, 8a, 8b: Trapvaardig Deze groepen trainen de 

praktische fietsvaardigheid, ook met het oog op de fietstochten die 

de kinderen in de toekomst dagelijks moeten maken naar het 

voortgezet onderwijs. Er wordt een uitdagend parcours uitgezet, 

waarbij moeilijke manoeuvres getraind worden, zoals slalommen, 

over je schouder kijken en ondertussen rechtdoor fietsen enz. Ook 

wordt het rijden met een zware rugtas op geoefend. Let op: De 

kinderen van groep 7 en 8 moeten op deze dag hun eigen fiets mee 

naar school nemen! 

 

Warme truiendag  

11 februari is de nationale 

Warmetruiendag. Warmetruiendag is de 

vrolijkste én grootste klimaatactie van 

Nederland. De cijfers: als heel Nederland op Warmetruiendag één graadje minder warm 

stookt, bespaart dat al 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO₂. Op deze dag 

mag uw kind een extra warme trui aan naar school, want we zetten die dag de verwarming 

laag en hebben die dag in de groepen aandacht voor klimaatverandering. 

 



 

 

Vanuit de werkgroep Schoolgezinsdienst 

Binnen de kerken van Rhenen staat er maandelijks een kinderlied centraal. Voor de maand 

februari is dit lied: Dank u wel https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ. Graag 

sluiten we hier als school bij aan en zullen we dit lied ook wekelijks zingen in de klas.  

 

Al lijkt het allemaal niet lekker te gaan, 

zitten we in een diepe put, dragen we 

achter ons masker verdriet of angst of 

zijn we corona-moe: Altijd mogen we 

vertrouwen op de Here God, Hij die ons 

elke dag veel geeft. Hier mogen we 

dankbaar voor zijn. Dankbaar voor 

prachtige dingen.  

“Dank u, dank u wel, voor alles wat u 

hebt gegeven 

Dank u, dank u wel, voor al het mooie in ons leven!” 

 

 

Audit  

Binnenkort vindt op beide scholen (Springplank en 

Ericaschool) van VPCO Rhenen een audit plaats. 

Graag leggen we u uit wat dit is en wat we hiermee 

willen bereiken.  

Een audit is eigenlijk een soort controle. Eens in de 

zoveel jaren worden scholen gecontroleerd door de 

onderwijsinspectie. De audit is hiermee goed te 

vergelijken. Op beide scholen heeft een aantal 

collega’s de auditorentraining gevolgd en zij zullen 

op de school waar ze niet werkzaam zijn de audit doen.  

De audit-werkgroep van de Springplank heeft van ons allerlei gegevens gekregen over de 

manier waarop wij ons onderwijs invullen. Informatie m.b.t. onze visie en speerpunten, de 

groepsresultaten op diverse vakgebieden en uitvoering van verbeterplannen. De audit-

werkgroep van de Springplank komt een dag op de Ericaschool om zichtbaar te krijgen of we 

doen wat we zeggen te (willen) doen én ons te bevragen op bepaalde keuzes. Dit onderzoek 

gebeurt door het doen van verschillende lesbezoeken, een gesprek met een aantal ouders 

en leerlingen, een gesprek met leerkrachten, leerkrachten met een specialisatie, directeur en 

intern begeleiders. Aan het eind van de onderzoeksdag wordt een verslag/presentatie door 

de werkgroep opgesteld, met daarin verwerkt hun ervaringen, geconstateerde sterke kanten 

en ontwikkelpunten.  

Eind maart/begin april zal de audit plaatsvinden. We hopen met deze audits ook tussen de 

bezoeken van de inspectie door een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van ons 

onderwijs. Na afloop van de audits informeren we u via het Ericanieuws over de uitkomsten.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ


 

 

 

 

Bijlagen: 

- Nieuwsbericht juf Ankie 

  

 

 

      

 

 

          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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