Nr 12 / juli 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
We zijn de laatste schoolweek voor de zomervakantie
ingegaan! Deze week genieten we van de optredens van onze
beide groepen 8 tijdens de afscheidsavonden en zwaaien we
hen uit. Ook kijken we met elkaar uit naar het pleinfeest op de
laatste schooldag, heel gezellig om elkaar tijdens dat moment
nog even te spreken voordat we aan de zomervakantie
beginnen!
In dit laatste Ericanieuws nog een paar dingen die deze week belangrijk zijn en verder alvast
wat blikken over de zomervakantie heen naar het volgende schooljaar. Daarnaast vindt u
nogmaals het eerder gedeelde rooster van vakanties, vrije dagen en studiedagen in
schooljaar 2022-2023.
We wensen iedereen een heel fijne zomer toe!
Team Ericaschool

Agenda
Datum

Tijd

Onderwerp

4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

19.00 uur
19.30 uur
10.15 – 11.00 uur
17.00 – 19.00 uur

Afscheidsavond 8b
Afscheidsavond 8a
Uitzwaaimoment groepen 8
Pleinfeest en start zomervakantie

22 aug

8.15 uur

24 aug
2 sept

Hele dag

De schooldeuren gaan open; start van het nieuwe
schooljaar
Luizencontrole in alle groepen
Alle groepen inhaal schoolreis

Wenmoment, leerling overdracht en start na de zomervakantie
Op donderdag 30 juni was het wenmoment in alle groepen. De kinderen hebben een uurtje
kennis gemaakt met een nieuwe juf of meester en soms ook een nieuwe groep of ander
lokaal. Het was voor veel kinderen best even spannend; waar zit ik na de zomervakantie? In
de laatste week van de zomervakantie, op 18 en 19 augustus, heeft het team twee
studiedagen, waarbij de huidige leerkracht(en) en de nieuwe leerkracht(en) samen de
kinderen van de groep bespreken. Welke bijzonderheden zijn er, wat is afgelopen jaar
ingezet en werkt goed, welke specifieke behoefte is er, enz. Van 5-9 september zijn ook de
startgesprekken gepand, waarbij we graag van thuis horen hoe u uw kind beleeft, welke
dingen wilt u nog kwijt over uw kind, waar wordt uw kind blij van, wat houdt uw kind bezig,
enz. Zo kunnen we als ouders en school met elkaar samenwerken om aan te sluiten bij elk
kind.

Geboren!
Geen geboorteberichten deze maand. Geeft u bij gezinsuitbreiding een geboortekaartje aan
de leerkracht van uw kind(eren)? Dan plaatsen we (zonder adresgegevens) een bericht in
het volgende Ericanieuws.

Lied van de maand
Jezus heeft ons geleerd dat je elkaar moet liefhebben.
Wanneer Jezus in je hart zit, dan is hij vrij om zijn
liefdeslicht te laten schijnen. Wij mogen op onze beurt
ook weer iets voor een ander betekenen. Het lied van de
maand juli is: Laat zo je licht maar schijnen
https://www.youtube.com/watch?v=bnaxwrRIosU

Herhaling: herkansing: Schoolreizen 2022!
Zoals we in het vorige Ericanieuws al noemden: op
vrijdag 2 september gaan we alsnog op schoolreis! De
kinderen zullen naar de bestemming gaan waar ze
oorspronkelijk op vrijdag 20 mei heen zouden gaan. Meer
informatie over deze schoolreisjes, ook voor de kinderen
die helemaal nieuw zijn, volgt direct na de zomer.

Ouderportaal opschoning
Op woensdag 6 juli 9.00 uur 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?

Nieuwe collega
In het vorige Ericanieuws las u al over onze nieuwe collega Annamarie, die na de
zomervakantie zal starten in onze groep 7a. Hieronder stelt ze zich aan u voor.
Mijn naam is Annamarie Mandersloot, ik ben 24 jaar oud en ik woon samen met mijn man in
Veenendaal.
Mijn hobby's zijn wandelen, lekker eten, creatief bezig zijn en op stap gaan met mijn
familie/vrienden. Ik geloof in God en kan daar enthousiast over vertellen. Ik houd van een
lolletje en van hard werken, van je best doen en op onderzoek uit
gaan. Ik geloof dat iedereen talenten heeft gekregen en zie het als
mijn taak om deze, samen met de leerlingen, ouders en collega's
verder te gaan ontplooien.
Vanaf komend schooljaar ben ik werkzaam op de Ericaschool. Voor
mij een nieuwe uitdaging op een passende school, dichtbij huis. Ik ga
lesgeven in groep 7, op maandag t/m donderdag.
Voor de Ericaschool heb ik op een basisschool in Zeist gewerkt in de
groepen 5 en 7.
Ik kijk uit naar komend schooljaar en hoop jullie snel te ontmoeten!

Zwerfboeken
Wist u dat de Ericaschool ook een zwerfboekenstation heeft?
Deze is te vinden onder in de kast in Erica Plaza, in de lades
waar het woord zwerfboek op staat.
Op https://kinderzwerfboek.nl/ is het volgende te lezen:
“Kinderzwerfboek” wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd
boeken te lezen. Lezen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Je hebt je hele brein nodig
om te lezen: waarneming, taal, redeneren, geheugen, aandacht en vermogen om te
selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Lezen prikkelt de verbeelding. Je kunt je helemaal
verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je hoofd. Maar het belangrijkste:
lezen is vooral erg leuk en ontspannend.
Geïnteresseerd? Laat uw kind eens een kijkje nemen bij de
zwerfboeken. Deze boeken mogen gewoon thuis gelezen worden
en dan op hetzelfde of op een ander zwerfboekenpunt
achtergelaten worden.

Van de leerlingenraad
Zonnebloemwedstrijd
Wat hebben er veel kinderen meegedaan aan de zonnebloemwedstrijd! Afgelopen vrijdag
heeft de leerlingenraad alle ingezonden foto’s bekeken en bepaald, wie de prijswinnaars
waren. Dat waren Sam, Sifra en Abel. Hieronder een aantal mooie foto’s van de
zonnebloemen met hun verzorgers, v.l.n.r. Eline uit groep 8a, Niels uit groep 7a,
Kiki uit groep 4a.
Let op: Blijf de planten goed verzorgen, want na de zomer komt er nog een meetronde met
mooie prijzen!

Rooster vrije dagen, vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
Naast de vaste vakanties is er (gezien het aantal uren dat we per week draaien) ruimte voor
extra vrije dagen. We zullen deze ruimte als volgt benutten:
• 4 dagen extra, voorafgaand aan de herfstvakantie (18-21 oktober 2022)
• de vrijdag voor de Kerstvakantie vrij (23 december 2022)
• de maandag na de voorjaarsvakantie vrij (6 maart 2023)
• de dinsdag na Pinksteren vrij (30 mei 2023)
• de vrijdag voor de zomervakantie (7 juli 2023)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag en bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari t/m 5 maart 2023
7 tot en met 10 april 2023
22 april tot en met 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
8 juli tot en met 20 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023
donderdag 18 augustus en vrijdag 19 augustus 2022
maandag 17 oktober 2022
dinsdag 22 november 2022
studiemiddag federatie: woensdag 15 februari 2023 13.30-17.00 uur, kinderen om 12.00 uur vrij
dinsdag 7 maart 2023
donderdag 6 april 2023
woensdag 31 mei 2023
vrijdag 23 juni 2023

Pleinfeest: Alle landen van de wereld
Op donderdag 7 juli wille we van 17.00 tot 19.00 uur met alle kinderen en hun ouders het
schooljaar afsluiten 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 (Cariben)
De rest houden we nog even geheim ;). De strippenkaarten ontvangen de kinderen
woensdag in de klas, broertjes en zusjes kunnen tijdens het pleinfeest halen bij een van de
leerkrachten.
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

Typecursus 2022-2023
Op donderdag 3 november 2022 om 14:30uur gaat er op onze school de typecursus van
de Typetuin van start. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Er zijn op dit moment
nog 15 plaatsen vrij. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter
variant, klassikaal).
Indien u uw kind inschrijft voor 1 augustus 2022 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld.
U betaalt dan €160,- ipv €185,-. Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel naar 0135220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.

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/

