
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De zomervakantie is voorbij en de scholen gaan weer beginnen! We hopen dat iedereen een 

fijne zomervakantie heeft gehad, thuis of ergens anders. Deze week zijn we als team al 

gestart met twee studiedagen, waarin we diverse scholingen hebben gevolgd waar we u in 

het Ericanieuws van september meer over 

vertellen. Ook hebben we alle kinderen 

besproken en zo de groepen overgedragen aan 

de volgende leerkracht(en).  

 

In dit Ericanieuws leest u belangrijke informatie 

over de startperiode. Elke eerste maandag van 

de maand zal een nieuw Ericanieuws in het 

ouderportaal worden gezet.  

 

We kijken er naar uit de kinderen aanstaande 

maandagochtend tussen 8.15 en 8.30 uur te 

verwelkomen op school! 

 

Hartelijke groet, Team Ericaschool 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

22 aug 8.30 uur Start schooljaar 

25 – 30 aug  Via bericht in het ouderportaal aanmelden voor 
startgesprek 

2 sept Hele dag Inhaaldag schoolreizen 

5 – 9 sept  Startgesprekken 

 

 

Schoolgids 2022-2023 
 

De schoolgids kunt u vanaf de eerste schoolweek in het ouderportaal vinden. Hierin leest u 

alles over de dagelijkse gang van zaken en onze keuzes als het gaat om onderwijs geven.  

Nr 1 I  augustus 2022 

 



 

 

Startgesprekken 

In de week van 5 – 9 september staan de 

startgesprekken gepland. Dit gesprek is bedoeld om als 

ouders aan de leerkracht van uw kind iets te vertellen. 

Wat wilt u dat de leerkracht weet over uw kind? Welke 

verwachting heeft u? Wat ervaart u thuis aan positieve 

en fijne of uitdagende momenten met uw kind? Deze 

startgesprekken zijn niet verplicht. Wilt u een startgesprek plannen met de leerkracht van uw 

kind? Stuur dan via het ouderportaal een berichtje. Dat kan uiterlijk op dinsdag 30 augustus. 

Ook de leerkracht kan u uitnodigen voor een startgesprek. U ontvangt dan tijdig van de 

leerkracht een bericht. 

Informatieavonden 

Voor groep 3 en groep 8 wordt een informatieavond ingepland. Deze jaargroepen hebben 

specifieke onderdelen die we met alle ouders willen bespreken. Voor alle andere 

jaargroepen zal geen informatieavond op school gepland worden, maar komt de informatie 

over het schooljaar in het ouderportaal te staan, zodat u dit thuis rustig kunt doorlezen. 

Vragen hierover kunt altijd aan de eigen leerkracht stellen.  

Kennismakingsactiviteit 

Bekend maakt bemind is een uitspraak die u vast wel kent. 

We willen na de ervaring in coronatijd waarbij we elkaar 

weinig konden zien en spreken het elkaar ontmoeten weer 

intensief op de agenda zetten. Daarom plant elke groep een 

gezellige startactiviteit in de eerste weken van het 

schooljaar. De uitnodiging voor deze groepsstartactiviteit 

ontvangt u via de leerkracht van uw kind en is bedoeld voor 

het hele gezin, dus ook voor ouder(s) en evt. 

broertjes/zusjes.  

  

Schoolreizen: inhaaldag 2 september  

Alle groepen gaan op vrijdag 2 september op schoolreis. De kinderen 

gaan naar de bestemming waar ze afgelopen mei heen zouden gaan. 

Aanstaande maandag ontvangt u via de leerkracht van uw kind een 

bericht in het ouderportaal over het schoolreisje. We zijn erg blij dat we 

alsnog kunnen gaan en hopen op goed weer! Ouders van kinderen die 

nieuw starten en meegaan ontvangen z.s.m. een betaalverzoek. Voor de andere kinderen 

heeft betaling reeds in het voorjaar plaatsgevonden. 

  



 

 

Gymleerkracht  

Juf Ankie gaat een lange reis maken en daarom hebben we een nieuwe gymleerkracht: juf 

Rianne Hamelink. Zij heeft vorig jaar ook al gymlessen gegeven in de Lijsterberg waar onze 

groepen gymmen, dus de locatie is haar bekend. In de komende weken zal ze de kinderen 

van groep 3 t/m 8 leren kennen. Dit schooljaar is er een klein beetje ruimte over in het 

rooster, daarom zal ze ook regelmatig met een kleutergroep aan de slag gaan in het 

speellokaal.  

Gymdagen:  dinsdag: 7/8, 4a, 6/7, 5a  vrijdag: 8a, 5/6, 7a, 3/4, 3a  

Oortjes  

Omdat we op school met chromebooks werken en veel kinderen het 

(tijdens een digitale toets) prettig vinden om de tekst voorgelezen te 

krijgen, vragen we alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 om zelf 

‘oortjes’ voor in het chromebook mee te nemen. We hebben de 

afgelopen tijd gemerkt dat veel kinderen voorkeur hebben voor een 

bepaalde uitvoering van de oordopjes. De reserve-oordopjes die we 

op school hebben mogen de kinderen gebruiken in geval van nood; 

d.w.z. tijdens een toets als de eigen oordopjes op dat moment kapot 

gaan. 

 

Plantenbakken kleuterplein 
 

Vóór de kleuterlokalen bevinden zich twee plantenbakken. We willen de ouders van onze 

kleuters vriendelijk verzoeken niet in de plantenbakken te gaan staan bij het zwaaien naar de 

kinderen in de lokalen. Dank! 
 

 

Toestemmingsverklaring ouderportaal 
 

In het komende schooljaar zullen we weer regelmatig foto’s maken 

van activiteiten op school en in de groepen. Deze foto’s delen we 

binnen de groep, maar gebruiken we bij toestemming ook in het 

Ericanieuws en op de Facebookpagina van de school.  

 

Wilt u de toestemmingslijst in het ouderportaal nog eens nakijken?  

Als u de QR-code scant komt u automatisch op de instructiepagina 

zodat u stap voor stap leest hoe dit moet. Lukt dit niet? Klik dan op 

https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/448/Toestemmingsformulieren-inzien 

 

 

 

https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/448/Toestemmingsformulieren-inzien


 

 

Hoofdluis! 

Wilt u uw kind vóór maandag even controleren op hoofdluis? Fijn als we 

zonder een uitbraak kunnen starten. 

 

 

Herhaling: Vakantierooster 2022-2023 
 

Vakanties  
Herfstvakantie 18 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 
24 december 2022 t/m 8 januari 
2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen 7 tot en met 10 april 2023 

Meivakantie (incl Koningsdag en bevrijdingsdag) 22 april tot en met 7 mei 2023 

Hemelvaardag en de vrijdag er na 18 en 19 mei 2023 

  
Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli tot en met 20 augustus 2023 

 

Vrije (mid)dagen  
Studiedag op dinsdag  7 maart 2023 

Studiedag op dinsdag  22 november 2022 

Studiemiddag op woensdag(vanaf 12.00 uur) 15 februari 2023 

Studiedag op woensdag 31 mei 2023 

Studiedag op donderdag 6 april 2023 

Studiedag op maandag 17 oktober 2022 

Studiedag op vrijdag 23 juni 2023 

  
Vrije uren  
vrijdag voor kerstvakantie 23 december 

maandag na de voorjaarsvakantie 6 maart 2023 

Dinsdag na Pinksteren 30 mei 2023 

vrijdag voor zomervakantie (lln vrij i.v.m. eindfeest) 7 juli 2023 

 

 

  



 

 

Lokaalverdeling 2022-2023 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesruimte 1:  1/2A juf Irma / juf Karin S. 
Lesruimte 2:  1/2B juf Nanda / juf Arita 
Lesruimte 15:  1/2C juf Nicky / juf Marieke v E 
Lesruimte 3: 3/4 B juf Jolie / juf Rianne / juf Marieke M 
Lesruimte 4:  3A juf Diane / juf Connie 
Lesruimte 5: 4A juf Arjanne / juf Harriët 
Lesruimte 6:     leeg lokaal / toekomstige instroomgroep 
Lesruimte 7:  6/7B juf Suzanne /juf Gerda 
Lesruimte 8: 5/6 B juf Anniek / juf Arconel 
Lesruimte 9:  8A juf Carine 
Lesruimte 10:  7/8 B meester Arnold / juf Saskia 
Lesruimte 11:   7A juf Annamarie / juf Anniek 
Lesruimte 12:   splitslokaal 
Lesruimte 13:  5A meester Luuk / juf Rianne 

  

Buurtgezinnen: 

Helaas kunnen niet alle gezinnen terugkijken op een fijne zomer. 

De organisatie buurtgezinnen heeft deze zomervakantie een 

recordaantal aanvragen gehad voor steungezinnen. Als bijlage 

vindt u een flyer waarin staat wat een steungezin inhoudt en kan betekenen voor een ander 

gezin. Het zou fijn zijn als er voldoende ‘steun in de rug’ komt voor hen die dat hard nodig 

hebben! 

Leerplicht: 

Het kan zijn dat extra verlof aangevraagd moet worden. Hiervoor hebben we bij de 

hoofdingang een formulier liggen. Vul dit ruim van te voren in en lever dan in op school. Als 

bijlage bij dit Ericanieuws vindt u de brief van de leerplichtambtenaar. Hierin staat duidelijk 

beschreven voor welke momenten extra verlof wettelijk is toegestaan.  

 



 

Bijlagen:    

- Flyer buurtgezinnen 

- Brief leerplicht  
 

 

 

 

      

 

          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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