Nr 11 / juni 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Het is inmiddels al half juni, maar toch is dit de eerste maandag van de maand dat het een
gewone schooldag is. We hebben een bonusweek Pinkstervakantie achter de rug en zijn in
de laatste 4 weken echt aan het afronden op school. In dit Ericanieuws vindt u de informatie
over dingen die in de komende weken tot aan de zomer nog uw aandacht vragen.
Hartelijke groet, team Ericaschool

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

14 juni
16 juni
20 juni

8.15 – 9.00 uur
19.30 uur
14.30 uur

22 juni
23 juni
24 juni
27 – 30
juni
30 juni
1 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

19.30 – 22.00 uur
20.00 – 21.00 uur
Hele dag

Inloopspreekuur GGD (zie verderop in Ericanieuws)
MR-vergadering
Ouderportaal open om in te tekenen voor
rapportgesprekken
Alg. Bestuursvergadering (incl. ALV met stemming)
GMR-vergadering
Studiedag: alle leerlingen vrij
Rapportgesprekken groepen 1-7

9.00 – 10.00 uur
15.00 – 16.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
10.15 – 11.00 uur
17.00 – 19.00 uur

Wenuurtje in de nieuwe groep voor de groepen 1-7
Afscheidsreceptie juf Jolanda te Hoonte
Afscheidsavond 8b
Afscheidsavond 8a
Uitzwaaimoment groepen 8
Pleinfeest en start zomervakantie

Welkom!
Er starten geen nieuwe kinderen deze maand. Wèl zien we op donderdag 30 juni alle
kinderen die in juni, juli, augustus of september 4 jaar worden. Van 9.00-10.00 is dan ons
schoolbrede wenuurtje in de nieuwe groep bij de nieuwe leerkracht(en).

Geboren!
U heeft het vast al zien staan op het grote roze vel bij de
hoofdingang, maar hiernaast ziet u nu ook het
geboortekaartje. Bij juf Marieke en GertJan is dochter
Dionne geboren! We feliciteren hen van harte en wensen
hen alle goeds!

Lied van de maand
Het lied dat gaat over Hemelvaart en Pinksteren ‘Ik
moet weggaan’ hebben we al veel gezongen in de
groepen en is het lied van de maand. Leuk om dit ook
thuis eens samen met uw kind te luisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=gaFgitJcK9Y

Vanuit de gebedsgroep
Ben je groot of ben je klein, of ergens tussen in:
God houdt van jou
Ben je dik of ben je dun, of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent; Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou! Hij is vol liefde. God houdt van jou!
Ben je een beetje sloom of ben je supersnel;
God houdt van jou!
Ben je een coole kikker, of spring je uit je vel;
God houdt van jou!
Hij kent je als je boos bent; Hij kent je als je draalt.
Hij kent je als je happy bent; Hij kent je als je huilt.
Het geeft niet als je stuntelt, je weet niet hoe het moet.
God houdt van jou! Hij is vol liefde. God houdt van jou!
Wat een mooi lied hè, dat God weet hoe jij je voelt! Wat er ook aan de hand is, Hij houdt
altijd van je. Zijn vriendschap is ook voor jou. Dan ben je nooit alleen en altijd met Hem.

Herkansing: Schoolreizen 2022!
We hebben verschillende gesprekken gehad met de
busmaatschappij en de twee schoolreisbestemmingen
over het plotselinge annuleren vanwege het noodweer.
We zijn enorm blij dat we vanuit alle partijen enorm mee
wilden denken en we opnieuw ons schoolreisje kunnen
plannen. Helaas lukt dit qua busvervoer niet meer voor
de zomervakantie, maar: op vrijdag 2 september gaan we
alsnog op schoolreis! De kinderen zullen naar de
bestemming gaan waar ze eigenlijk vrijdag 20 mei heen
zouden gaan. Meer informatie volgt in de komende
weken. Groep 8 heeft dus volgend schooljaar aan het begin
een schoolreisje en aan het eind van het jaar een kamp

Oproepje!
Op woensdag 6 juli zullen we in het ouderportaal de fotoalbums van het huidige schooljaar
verwijderen. Denkt u eraan om vóór die tijd de foto's die u wilt bewaren te downloaden!

Inloopspreekuur GGD
Morgen, dinsdag 14 juni, zal Harmke van Doorn van de GGD bij
de kleuteringang staan. Heeft u een vraag over uw kind die te
maken heeft met opvoeding, slaapproblematiek of voeding?
Spreek haar dan even aan, ze maakt dan tijd om dit met u te
bespreken in een rustige ruimte van de school.

Afscheid meester Tim & welkom juf Annamarie
Helaas moeten we melden, dat meester Tim afscheid gaat nemen van de Ericaschool. Hij
heeft een baan aangeboden gekregen als leerplichtambtenaar in Leusden. We wensen hem
veel succes met deze nieuwe uitdaging!
Op de vrijdag voor de Pinkstervakantie vonden er sollicitatiegesprekken plaats. We zijn heel
blij om te kunnen melden, dat we voor Tim al een vervanger hebben gevonden. Zij heet
Annamarie Mandersloot, is 24 jaar en komt uit Veenendaal. Op later moment zal zij zich
uitgebreider aan u voorstellen. Annamarie heeft de laatste jaren gewerkt in groep 7 op een
school in Zeist. We heten haar van harte welkom!

Terugblik op de Audit
In het afgelopen schooljaar hebben we met de Springplank en
de twee scholen uit Amerongen (de Regenboog en de
Wilhelminaschool) een auditsysteem opgezet. In mei
bezochten wij de Springplank voor een audit en bezocht de
Springplank ons, onder leiding van een extern deskundige.
Welke feedback kregen wij van hen, naar aanleiding van hun
lesbezoeken en gesprekken met leerlingen, ouders en
collega’s?
• Er is sprake van een fijne, open sfeer
• De Ericaschool heeft een uitgebreid aanbod op gebied van leren, sociaalemotioneel en creatief
• Leerlingen worden goed gevolgd in hun individuele ontwikkeling
• Er is een sterke drive bij directie en team om het goed te doen, te blijven
ontwikkelen
• Verbeteringen worden planmatig ingezet
• Er zijn in school veel ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en er
wordt goed samengewerkt met externe instanties
Verbetersuggesties:
• Let op dat er balans blijft bestaan tussen de ambities en de mogelijkheden van de
school
• Werk beleid uit t.a.v.: gelijke kansen en aansluiting op de populatie van de school.
• Neem de handelingsplannen onder de loep: is wat op papier staat haalbaar? Werk
met haalbare doelen en werk analyses van wat nodig is nader uit.

Afscheidsreceptie juf Jolanda
U heeft vast al gehoord en/of gelezen dat juf Jolanda te Hoonte
na dit schooljaar gaat genieten van haar pensioen. We nodigen u
als ouders én oudleerlingen van haar van harte uit om haar
gedag te zeggen op vrijdag 1 juli van 15.00 – 16.00 uur in de
Erica Plaza. Aanmelden graag via kmajoor@ericaschool.nl.

Rapportgesprekken
Op maandag 20 juni om 14.30 uur openen we het ouderportaal om in te kunnen tekenen
voor de rapportgesprekken. Deze rapportgesprekken zijn niet verplicht, maar natuurlijk bent
u van harte welkom om met de leerkracht te spreken over de ontwikkeling van uw kind. Heeft
de leerkracht u als ouder graag op gesprek om de ontwikkeling van uw kind te bespreken,
dan hoort u dat van de leerkracht van uw kind. U hoeft dan niet meer zelf in te tekenen.

Terugblik ouderavond Kanjertraining 9 mei jl
Tijdens de ouderavond
hebben we veel informatie
gekregen over de manier
waarop de Kanjertraining is
opgebouwd en hoe we er in
de groepen mee werken. Ook
hebben we in kleine groepjes
nagedacht over praktische
dingen.
Eén van de opdrachten was
via Mentimeter.nl benoemen
waar je aan denkt bij het
woord ‘vertrouwen’. Iedereen
wil te vertrouwen zijn, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wat geven we de kinderen
hiervan op school en thuis mee?

Pleinfeest: Alle landen van de wereld
Op donderdag 7 juli hopen we, van 17.00 tot 19.00 uur, met alle kinderen en hun ouders het
schooljaar af te sluiten met een geweldig leuk pleinfeest. Alle kinderen (en hun broertjes en
zusjes) ontvangen een strippenkaart, waarmee ze allerlei leuke activiteiten kunnen doen,
zoals:
• springen op een springkussen (in de vorm van een ski-hut - uit Oostenrijk dus)
• Legoblokken stapelen (uit Denemarken)
• Skilopen (Zwitserland)
• Limbodansen (Carribean)
De rest houden we nog even geheim ;). De strippenkaarten ontvangen de kinderen in de
klas, broertjes en zusjes kunnen tijdens het pleinfeest halen bij een van de leerkrachten.
Om de spelletjes goed te laten verlopen, vragen we de hulp van ouders, die gedurende een
half uur als begeleider bij een onderdeel willen staan. Alles staat al klaar en instructies liggen
erbij. Ook alle collega’s zullen een half uurtje draaien. Helpt u mee? Aanmelden kan via
kmajoor@ericaschool.nl
Volgens vaste traditie zullen we
tijdens het pleinfeest ook met elkaar
eten. We willen weer een groots
buffet samenstellen en vragen u om
iets mee te nemen passend bij het
thema “Alle landen van de wereld”.
Eigenlijk is alles dus mogelijk, maar
om wat tips te geven:
• Italiaanse pizza
• Franse croissants of stokbrood
• Nederlandse pannenkoeken
• Duitse worstenbroodjes
• etcetera

Voetbalclinic voor meisjes
Op 15 juni is van 15.00 – 17.00 op de sportvelden bij Candia een leuke meidenclinic door
een profvoetbalster. In de bijlage vindt u meer informatie.

Bericht van het bestuur
Graag praten we u ook in juni bij over de activiteiten die we de
afgelopen maand als bestuur van VPCO Rhenen (waaronder de
Springplank en de Ericaschool vallen) hebben ondernomen.
• In het kader van goed werkgeverschap hebben we de teams
van de beide scholen enkele maanden geleden gevraagd wat
VPCO Rhenen een nog fijnere werkgever kan maken. Hieruit
is bijvoorbeeld gekomen dat meerdere teamleden het fijn
zouden vinden als er vers fruit op het werk zou zijn. Dat gaat ook
gebeuren. Na de zomervakantie wordt er op maandag en woensdag vers fruit
gebracht voor de teams. Op deze manier willen we als werkgever bijdragen aan de
gezonde leefstijl van onze personeelsleden. Daarnaast vinden we het ook een goed
voorbeeld voor de leerlingen van onze scholen.
• Dinsdag 24 mei jl. was er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV). De leden
van VPCO Rhenen hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Op de agenda stonden
de conceptstatuten van onze vereniging.
De statuten zijn het belangrijkste document van elke vereniging. In dit stuk staan een
aantal verplichte zaken zoals de naam, de grondslag, het doelen de middelen,
informatie over het lidmaatschap, besluitvorming en de bestuurstaak. Omdat er niet
genoeg leden waren kon het concept niet worden vastgesteld. Dit zal nu gaan
gebeuren op de volgende ALV van 22 juni. Bent u lid? Dan hopen we u daar te
ontmoeten.
• Dinsdag 24 mei was er ook bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering wordt er
onder meer gepraat over de managementrapportage die de uitvoerend bestuurders
(Karin Majoor en Bert Hardeman) elk kwartaal opstellen. Dit kan een financiële
rapportage zijn over het verloop van de begroting. Het kan ook een rapportage zijn
met een andere inhoud. Dan gaat het bijvoorbeeld over domeinen zoals
Onderwijszaken, Identiteit, Personeel en Organisatie of Huisvesting en materieel.
Deze onderwerpen komen uit ons Bestuurlijk Toetsings Kader (BTK). Daarin staan
zeven domeinen die elk een aantal richtinggevende uitspraken (indicator) hebben. In
de managementrapportage wordt aangegeven hoe het daarmee loopt. Bij het domein
Identiteit is een indicator bijvoorbeeld: bij de toelating van nieuwe leerlingen wordt de
identiteit en levensbeschouwelijke visie aan de orde gesteld. Van de ouders wordt
gevraagd de identiteit te respecteren. Een ander voorbeeld is: jaarlijks is er minstens
één Kerk- School- Gezinsdienst waaraan de school meewerkt.
U kunt het Bestuurlijk Toetsings Kader binnenkort in de digitale boekenkast in het
Ouderportaal vinden.
Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolg over bijvoorbeeld de statuten. Na de
zomervakantie zullen we u ook bijpraten over andere relevante onderwerpen.

Een nieuw gebouw??
In de afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Ericaschool en de
gemeente Rhenen, maar ook met Kinderopvang Rhenen, die bij ons de BSO verzorgt. Er
worden namelijk langzaamaan plannen gemaakt voor de nieuwbouw van de Ericaschool. Het
zijn nog maar eerste, verkennende gesprekken, maar we vonden het goed om u alvast op de
hoogte te brengen. Uiteraard zullen teamleden, ouders en kinderen betrokken worden bij het
ontwerp van de school. Hierover in een later stadium meer.

Typecursus 2022-2023
Volgend schooljaar zal organisatie Typetuin weer een typecursus aanbieden in de school (na
schooltijd) voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Bijlagen:
-

Flyer Typetuin
Flyer meidenclinic voetbal

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/

