Nr 9 / april 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
In dit uitgebreide Ericanieuws veel stukjes die te maken hebben
met Pasen en de activiteiten daaromheen, informatie over de
schoolreisjes, de afgeronde actie voor Oekraïne en een fotooverzicht van een aantal workshopactiviteiten. Verder worden
datums genoemd die u alvast in de agenda kunt noteren en
waarover later nog meer informatie zal volgen.
Hartelijke groeten vanuit de Ericaschool

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

5 april
6 april
12 april
14 april
15 april
18 april
20 april
20 en 21 april
22 april
25 april – 6 mei

19.30 uur
14.15 – 17.15
8.15 - 8.45 uur
vanaf 8.30 uur
Hele dag
Hele dag
14.15 – 17.15
Ochtend
Hele dag

MR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi gr 7/8
Vrije inloop bij GGD Harmke van Doorn
Paasontbijt en paasviering in de groepen
Vrij ivm Goede Vrijdag
Vrij ivm 2e Paasdag
Schoolvoetbaltoernooi gr 7/8
Eindcito groepen 8
Koningsspelen op school
Meivakantie

Geboren!
Zoals u vast al heeft gezien op de deur bij de hoofdingang: bij juf
Carlijn werd Thomas geboren! We feliciteren juf Carlijn samen met
haar man Peter en kinderen Vera en Ralph en wensen hen veel
liefde en geluk toe! Felicitaties ook voor juf Jolanda, want zij is als
moeder van juf Carlijn ook de oma van dit kleine manneke.

Welkom!
Niels is gestart in groep 8b; welkom Niels! We wensen jou een mooi laatste half jaar op de
basisschool toe.
Zahid, Anna en Anouk zijn pas gestart in junglegroep 1d en in april komen daar ook Noor,
Nore en Finn nog bij. Veel plezier allemaal op de Ericaschool!

Lied van de maand
Het is bijna Pasen! Het feest waarbij we vieren dat Jezus uit de
dood is opgestaan. Hierover gaat ook het lied van de maand
april: “De Heer is waarlijk opgestaan” Luister en zing mee met
dit mooie lied, dat we ook weer in de klas gaan zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=m3MHWA9zq9s

Save the date! Schoolgezinsdienst
Op 22 mei zal eindelijk weer een schoolgezinsdienst gehouden worden in de
Ontmoetingskerk. Hierover volgt later meer nieuws. Extra speciaal is dat het broertje van
Blanca (groep 4/5) en Jacob (groep 6a) gedoopt zal worden in deze dienst.

Vanuit de werkgroep Pasen: paasontbijt – paasviering – eieren zoeken
Op donderdag 14 april vieren we Pasen op school. Let op: dit jaar zal het anders gaan dan
andere jaren, omdat dat er toen veel eten overbleef en we verspilling en weggooien tegen
willen gaan. Op school gaan de kinderen met elkaar in de klas ontbijten. Hiervoor mag u uw
kind een bord, beker, bestek (in een plastic tas) én een eigen ontbijt meegeven. Zie
hieronder de suggestielijst, maar bespreek vooral ook met uw kind wat hij/zij graag zou willen
ontbijten.
Suggestielijst:
• vers afgebakken broodjes/croissantje
• vers fruit/tomaat/komkommer
• pannenkoek
• ei
• toetje/yoghurt
• matze
• ontbijtkoek
• donut/muffin
• plakje worst/blokje kaas
• melk/fristi/chocomel/(sinaas)appelsap

Deze dag zal er ook paasviering gehouden worden in de klas waarbij we het paasverhaal
zullen vertellen. Verspreid over de dag zullen de klassen ook eieren gaan zoeken.
Verder is het een ‘normale’ dag en moeten de kinderen dus gewoon een pauzehap en lunch
mee naar school nemen.
We hopen op een fijne dag met elkaar. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die altijd
stellen aan de eigen leerkrachten.

Vanuit de gebedsgroep
We komen bij elkaar op 9 april. Wil je meebidden of
heb je gebedspunten? Mail dan naar
gebedsgroep@ericaschool.nl

Paasmusical
Het afgelopen seizoen is er flink geoefend met het kinderkoor uit
Rhenen voor een schitterende paasmusical. “Jezus leeft” is een
musical gespeeld, gezongen en gedanst door en voor kinderen.
Je beleeft het verhaal van Pasen door de ogen van twaalf Joodse
kinderen uit het stadje Bethanië. Samen met de kinderen beleef
je plezier (intocht in Jeruzalem) verbazing (verraad van Judas)
wanhoop en verdriet (Jezus is dood!) en vreugde, blijdschap en
verwondering (de opstanding).
Kom je ook kijken op tweede paasdag, maandag 18 april om 10.30
uur in de Cunerakerk?

Ouderavond 9 mei
Eerder lieten we u al weten dat we op 9 mei een ouderavond
houden voor alle ouders! Deze zal helemaal in het teken staan
van de Kanjertraining, onze schoolbrede methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling.

Nieuws uit de plusklas
Goed nieuws uit de plusklas! Rijk, Irene, Lisa, Waled en Asher
deden mee aan de ontwerpwedstrijd rond CO2 problematiek van
het

Wetenschapsknooppunt Wageningen
University. De groep ging de uitdaging aan en
kwam met een mooi uitgewerkte inzending voor
een app-ontwerp en presenteerde dit ook nog
eens goed. Samen met juf Femke waren ze bij
de prijsuitreiking waar zij de eerste prijs in de
wacht sleepten! Gefeliciteerd!

Schoolreizen 2022!
Op vrijdag 20 mei staan de schoolreizen gepland voor de groepen 1 t/m 7. Eindelijk ziet het
er naar uit dat dit na twee jaar weer door kan gaan! Vanaf woensdag 6 april ontvangt u
hiervoor een betaalverzoek via ClubCollect. Ouders die nog een bedrag hadden staan
van het schoolreisje van 2020 ontvangen vanzelfsprekend een aangepast betaalverzoek.
Let op: Check vóór 20 mei of de juiste telefoonnummers in geval van nood in het
ouderportaal staan genoteerd.
Waar gaan we heen op 20 mei?
Groepen 1/2a, 1/2b, 1c, 1d, 2c:
Wamelland, de uitgebreide binnenspeeltuin, staat dit jaar op
het programma als bestemming voor onze kleuters. Het
schoolreisje vindt plaats binnen de schooltijden.
We gaan er met auto's heen. Op een later tijdstip ontvangt u
nog meer info over de dag zelf en een oproep voor heen-enweer rijden. Hiervoor zijn we van u als ouders afhankelijk! De kosten bedragen 9,50 euro per
kind.
Groepen 3a, 3c, 4a, 4/5:
Met twee touringcars gaat de reis naar Tivoli in Berg en Dal bij
Nijmegen. We vertrekken om 9.00 uur (de kinderen zijn wel
gewoon om 8.30 uur op school!) en de planning is om 15.00 uur
moe maar voldaan weer aan te komen bij de Ericaschool. De
kosten bedragen 27,50 euro per kind. Meer info over dit uitje
ontvangt u op een later moment via het ouderportaal.
Groep 5/6, 6a, 6/7, 7a:
In twee grote touringcars gaan deze groepen naar
Safaripark Beekse Bergen voor een avontuurlijke dag
tussen de dieren. Een wandelsafari, roofvogelsafari én
een bus safari staan gepland in het park. De kosten
bedragen 32 euro per kind. Om 8.45 staat het vertrek
gepland (de kinderen zijn gewoon om 8.30 uur op school),
de thuiskomst wordt verwacht om 16.00 uur. Meer
informatie over de dag ontvangt u later via het ouderportaal.

Samen voor Oekraïne
Wij willen alle ouders en kinderen hartelijk bedanken voor het
meenemen van de vele lege flessen. We hebben het mooie bedrag
van in totaal €484,50 bij elkaar gespaard! Dit hebben we verdeeld in
twee bedragen. De COOP heeft een bedrag van €102,25 (wat we
gelijk gedoneerd hebben in de winkel) verdubbeld tot het mooie
bedrag van € 204,50. Het andere bedrag van €280,00 hebben we
contant ontvangen en hebben we gedoneerd aan een project in
Kesteren, daar richten ze het oude politiebureau in voor Oekraïense
weeskinderen. (Sanne van Laar, moeder van Douwe kwam met deze
tip). Zo kunnen we twee belangrijke goede doelen voor de Oekraïne steunen met onze
flessenactie.

Onderstaande reactie kwam op onze gift:

Wat ontzettend fijn dat de kinderen van de Ericaschool flessen hebben verzameld en de
opbrengst daarvan beschikbaar stellen voor hulp aan Oekraïne!
Wij zullen jullie mooie gift gebruiken voor de kosten van de opvang van zo’n 60
weeshuiskinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar alsmede hun
begeleiders. Zij worden gehuisvest in een voormalig politiebureau
te Kesteren wat we afgelopen dagen met man en macht klaar
hebben gemaakt en ingericht. Aanstaande zaterdag/zondag hopen
ze te arriveren.
Breng je onze dank over naar alle kinderen?
Hartelijke groet, namens Commissie Ruth, Pieter van Dam

Workshops – update!
De afgelopen weken zijn we weer gestart met de workshops voor een aantal groepen.
Ontzettend leuk om de kinderen dit weer te kunnen aanbieden, met dank aan de
(groot)ouders die hielpen bij een workshop. Er werd geschilderd, gestempeld met
zelfgemaakte tulpstempels, toneelgespeeld en nog veel meer. Hieronder een aantal foto’s
van de workshops voor de groepen 3 en 4. In de komende weken komen ook de andere
groepen aan de beurt.

Oproepje! Veilig bewegen
We vinden veiligheid erg belangrijk en inzichten veranderen in de loop van de
tijd. Daarom zijn we op zoek naar kinderhelmpjes die de kleuters kunnen
opzetten tijdens het skeeleren op het schoolplein. Heeft u thuis nog een goed
helmpje liggen en wilt u deze aan de school schenken? We zijn er blij mee! Dat
geldt ook voor skeelers in de maat 25-35, heeft u die nog liggen zonder dat ze
gebruikt worden? De kleuters gebruiken ze graag!
Op woensdag 20 april is de eerste landelijke fietshelm-dag. Omdat er vanuit allerlei
instanties aandacht gevraagd wordt voor bewustwording van het belang van het beschermen
van de hersenen vindt u als bijlage ook een flyer met informatie hierover.

Vanuit de gemeente Rhenen
•

•

Koningsdag wordt in de gemeente Rhenen weer op de ouderwetse manier gevierd.
Op www.oranjedagrhenen.nl vindt u alle informatie. Als bijlage bij dit Ericanieuws een
kleurplaat én de kinderbrief vol informatie.
Rhenen gaat zaterdag 9 april zingen voor de vrede. Om 14.45 uur zal er een
toespraak worden gehouden door burgemeester Hans van der Pas en vanaf 15.00
uur klinkt het vredeslied Dona Nobis Pacem (Geef ons vrede) vanaf het Henk
Deysplein nabij de Jumbo. Zangers, muzikanten óf ‘gewoon’ geïnteresseerden zijn
welkom om hun steun te betuigen aan de mensen en situatie in Oost-Europa door
mee te zingen. Voorafgaand aan de activiteit kan iedereen die dat wil van 14.0014.30 uur onder leiding van Lisette van de Loo inzingen en een aantal canons
zingen. Mocht je meer informatie willen, kijk dan op de website van de gemeente of
op social media #CitiesWithUkraine.

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/

