
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De kop is er af, zoals dat zo vaak gezegd wordt. De eerste twee weken van het schooljaar 

liggen alweer achter ons. Door het zomerse weer konden leuke kennismakingsspelletjes met 

de groep buiten worden gedaan en heeft de bovenbouw een waterpretmiddag gehad. 

Afgelopen vrijdag waren de schoolreizen naar Wamelland, Tivoli en de Beekse Bergen. Via 

het ouderportaal kunt u de foto’s terug zien. Inmiddels zijn we ook ín de school volop aan het 

werk en is het echte nieuwe er al weer af.  

In dit Ericanieuws krijgt u veel informatie over wat er nu aan de orde is en wat er komen gaat 

in de komende tijd.  

 

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

5 – 9 sept  Startgesprekken 

13 – 15 sept Hele dag Jeugdverpleegkundige GGD voor groep 2 

19 sept 19.30 – 21.30 uur MR vergadering 

20 sept 18 – 20 uur Ouderavond Plusklas  

 20 – 22 uur Vergadering Algemeen Bestuur VPCO 

23 sept 9 – 14.30 uur Sportolympiade gr 6-8 bij Candia 

27 sept  19.30 – 22 uur GMR vergadering 

4 okt 8.15 – 9 uur Inloopspreekuur GGD (Harmke van Doorn) 
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Geboren! 
 

Bij Joris uit groep 1/2b is aan het begin van de zomervakantie een broertje 

geboren: Sven. Gefeliciteerd met jullie zoon en broertje! 

Ook bij Brianna uit groep 4a was er gezinsuitbreiding in de 

zomervakantie; Brianna kreeg een broertje: Danillo. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

Luca uit 4a kreeg een broertje: Robin. Heel veel geluk gewenst!  

We vinden het leuk om deze mooie familieberichten te mogen delen en 

ontvangen bij gezinsuitbreiding graag een (kopie van) het geboortekaartje.  

Nieuwe gymleerkracht  

In het vorige Ericanieuws las u al dat we een nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs 

hebben: juf Rianne. Inmiddels is zij gestart en stelt ze zich graag aan u voor: 

Hoi! Mijn naam is Rianne Hamelink. Dit 
schooljaar zal ik op dinsdag en vrijdag de 
gymlessen gaan verzorgen op de Ericaschool. 
Ik zal mijzelf kort even voorstellen. Ik woon in 
Veenendaal en werk bij Sportservice de Vallei 
als vakdocent bewegingsonderwijs. Deze 
functie vervul ik in de gemeente Ede, 
Wageningen en Rhenen. Mijn passie ligt in het 
lesgeven op scholen en in de turnhal. Ik heb 
een aantal eigen selectie turngroepen in 
Veenendaal waar ik vol enthousiasme iedere 
week weer toewerk naar nieuwe doelen en het 
wedstrijdseizoen! Verder ben ik zelf graag op 
z’n kop te vinden in de turnhal. 
  
Mijn hoofddoel in het bewegingsonderwijs is om kinderen met zo veel mogelijk verschillende 
sporten kennis te laten maken en ze een brede motorische basis te geven ter voorbereiding 
op het verdere sportleven. Ik kijk ernaar uit om de kinderen enthousiast te maken voor sport 
en ze veel te leren. Ik hoop de kinderen iedere gym dag met een goed gevoel naar huis te 
laten gaan! 

 

Onderwijsassistenten 

Wellicht hoort u van uw kind dat er regelmatig een extra juf in de klas is. Dat kan kloppen! 

We hebben een goede ondersteuningsstructuur op de Ericaschool, waarbij er elke dag 3 á 4 

onderwijsassistenten werken die de leerkrachten ondersteunen door het begeleiden van een 

klein groepje kinderen (herhaling of pre-teaching) of een individuele leerling die dat nodig 

heeft. Een deel van deze extra ondersteuning wordt betaald vanuit de NPO-gelden die we 

nog steeds vanuit de overheid mogen inzetten. De huidige onderwijsassistenten zijn juf 

Carlijn, juf Sharon, juf Ilse, juf Rita, juf Ouarda, juf Suus en juf Arita. Vanaf half september zal 

ook meester Joel er een aantal dagen in de week als onderwijsassistent zijn.  



 

Terugblik studiedagen 

In de periode vlak voor en in de laatste week van de zomervakantie 

hebben we als team een aantal studiedagen gehad. We vinden het 

goed u even bij te praten waar we zoal mee bezig zijn als het gaat 

om scholing en ontwikkeling.  

In het afgelopen schooljaar hebben we ons verdiept in de verschillende rekenmethodes voor 

de basisschool. Een aantal methodes hebben we uitgeprobeerd en onze voorkeur is gegaan 

naar de methode Getal en Ruimte. Deze methode zijn we gestart in de groepen 1 t/m 4 en 

daarna zullen we hem jaarlijks naar de bovenbouw verder invoeren. Kinderen die dit 

schooljaar in groep 5 zitten werken dus nog met de oude methode t/m groep 8. Zo 

voorkomen we dat kinderen de overstap tussen methodes als te groot ervaren. We hebben 

een scholing gevolgd om de nieuwe methode goed te kunnen gebruiken. 

Verder zijn we als school erg bezig met de manier waarop we de kinderen volgen in hun 

ontwikkeling. Samen zullen we gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om kinderen nog 

beter te kunnen volgen volgens de huidige inzichten en daarbij een passend 

onderwijsaanbod te kunnen geven. Hiermee gaan we op de studiedag van oktober verder. 

De kleuterleerkrachten zijn gestart met een scholing om de ontwikkeling van de kleuters 

goed te monitoren waarbij de doelen op de diverse gebieden (rekenen/taal/motoriek) 

overzichtelijk kunnen worden gevolgd door de leerkrachten en weer een plek kunnen krijgen 

in het activiteitenaanbod rond het dan geldende thema. We gebruiken hiervoor een nieuw 

systeem. 

Elk schooljaar komen alle protocollen een keer aan bod tijdens een studiedag of 

teamvergadering. Waar nodig worden deze geüpdatet en -indien gewijzigd- voorgelegd aan 

de MR.   

Ouderbijdrage  

Morgen, dinsdag 6 september, ontvangt u via Club Collect een betaalverzoek voor 

de twee vrijwillige ouderbijdragen: 

1. Overblijfbijdrage. Tussen de middag hebben de leerkrachten geen pauze, 

zoals voorheen. Ze zijn bij hun groep tijdens de lunch en het buiten spelen. Dit 

is zo ontstaan tijdens de coronaperiode, toen externe overblijfmedewerkers 

niet de school in konden. Het beviel ons goed om zelf het overblijven te 

organiseren omdat dit bevorderlijk is voor de structuur en veiligheid tijdens dat 

moment. Om leerkrachten tegemoet te komen voor dat extra half uur werken 

per dag, ontvangen ze een kleine vergoeding (2,50 per keer). Deze wordt 

betaald vanuit de overblijfbijdrage. Van dit bedrag kopen we ook regelmatig 

nieuw spelmateriaal. 

2. Ouderbijdrage. De ouderraad beheert dit budget. Gedurende het gehele 

schooljaar organiseren ze hiervan leuke activiteiten rondom feestdagen als 

Sint, Kerst en Pasen. Ook regelen ze de avondvierdaagse met elke dag iets 

lekkers. Voor dit jaar ligt er een enthousiast plan klaar, waarbij nog frequenter 

iets leuks zal worden georganiseerd voor de kinderen.  

 

 



 

 

 

Mocht betaling vanwege uw persoonlijke situatie niet mogelijk zijn, dan kunt u hierover 

contact opnemen met Karin Majoor. U ontvangt dan geen herhaalde betaalverzoeken meer. 

Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld. 

 

Kanjertraining  
 
Na de zomervakantie wordt altijd begonnen met het (opnieuw) vormen 

van een groep. Er worden kennismakingsspelletjes gedaan en 

regels/afspraken worden besproken. Veel hiervan gebeurt aan de hand 

van de Kanjertraining. In elke klas hangen de Kanjerafspraken en de 

Smileyposter. Deze zijn opnieuw bij de kinderen onder de aandacht 

gebracht. In de bijlage meer over de Kanjerafspraken, waarin een fijne uitleg voor ouders te 

vinden is. 

 

Sportolympiade  
 

Op 23 september is de jaarlijkse Sportolympiade gepland op het sportcomplex van Candia, 

met een programma van 9.00 – 14.15 uur. Op deze dag zullen de kinderen van groep 5-8 

een gevarieerd aanbod van sport en cultuur activiteiten krijgen, waarbij om en nabij 20 lokale 

aanbieders (weer) een rol spelen. Meer informatie over de sportolympiade ontvangt u 

binnenkort van de leerkracht.  

 

 

Ouders in de school  

We merken dat de regels rond ouders in de school nog niet helemaal duidelijk zijn, daarom 

noemen we deze nogmaals:  

• Op maandag en vrijdag mogen de ouders van kinderen in groep 1 en 2 kort mee naar 

binnen in het lokaal bij het wegbrengen (wel achter de kring blijven). Op dinsdag, 

woensdag en donderdag gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.  

• Voor groep 3 geldt dat ouders op maandag en vrijdag mee mogen tot aan de 

klassendeur tot aan de herfstvakantie.  

• Ouders van nieuwe kinderen mogen tijdens de eerste schoolweek van hun kind elke 

dag mee naar binnen. 

Fijn als u zich aan deze afspraken houdt, dat maakt het voor de leerkrachten en de kinderen 

makkelijker. 

 

Jeugdverpleegkundige op school  
 
Op 13, 14 en (indien nodig) 15 september is Esther van den Heuvel, de 

jeugdverpleegkundige van de GGD, op de Ericaschool voor de jaarlijkse onderzoeken. Is uw 

zoon/dochter geboren tussen  1-03-2017 en 31-10-2017, dan ontvangt u thuis een envelop 

met vragenlijst en toestemmingsverklaring. Het is erg belangrijk dat u deze ingevuld bij de 

leerkracht van uw kind inlevert vóór maandag 12 september. 

 



 

 

Goede actie! 

Heel graag brengen we de actie van Sem uit 

groep 8 onder uw aandacht!  

Mijn naam is Sem en ik ben 11 jaar. Nu al 

twee jaar lang laat ik mijn haar groeien. Als 

het 35 cm lang is laat ik het afknippen en 

dan gaan ze mijn haar gebruiken om er een 

pruik van te maken. Die pruik is dan voor 

iemand bestemd die door de behandeling 

tegen kanker het hoofdhaar is verloren. Ook 

ga ik deze week collecteren. Dit jaar gaat dat met een QR-code. 

Op mijn persoonlijke KWF pagina kan ik dan zien hoeveel ik al 

heb opgehaald. Wilt u ook doneren? Scan dan de QR-code.  

Alvast bedankt! Sem  

Op woensdag 7 september zal Sem in een herkenbaar blauw Ericaschoolhesje flyers voor 

deze actie uitdelen op het schoolplein. 

 

Lied van de maand  
Het lied van de maand september is: "Als je gelooft in de Here Jezus" 

https://www.youtube.com/watch?v=MFlrC-_YCCo 

 

Dit liedje gaat over vertrouwen op wat God belooft.  

Wie zorgt er voor jou? Wie maakt je eten klaar, doet de was en speelt een spel met je? Bijna 

altijd zijn dat je vader en moeder. Je weet wie ze zijn en je vertrouwt erop dat ze voor je 

zorgen en doen wat ze zeggen. Je vader en moeder willen het goede voor jou. Dit lijkt op wat 

geloven is. Geloven is weten dat wat God zegt waar is. Ook Hij wil het goede voor jou. 

Vertrouw op Hem dan komt er vrede in je hart. 

 

 

Vanuit de gebedsgroep 

Het nieuwe schooljaar is gestart! Het ene gezin zit gelijk in het ritme, voor de ander is het 

juist flink wennen. Kinderen die ’s avonds lekker moe in slaap vallen of juist lang wakker 

liggen van alle nieuwe dingen. Ouders die er tegenop zien om weer met werk, school en het 

gewone alledaagse leven bezig te zijn of die juist de zonnige kant van het leven zien. Hoe je 

gezinssituatie op dit moment ook is: God wil er voor je zijn! We bidden je zijn zegen voor het 

nieuwe schooljaar toe, net als in het volgende lied: 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan, 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
o God, zegen mij alle dagen lang. (Sela)    

 
Heb je behoefte aan gebed, voor jou of je kinderen? Wil je mee bidden of een keer ervaren 
hoe een gebedsochtend bij ons verloopt? Laat het ons weten 
via gebedsgroep@ericaschool.nl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MFlrC-_YCCo
mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl


 
 

Typetuin voor groep 6, 7 en 8 

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school 

steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder 

naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te 

leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na 

schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen. 

 

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen  

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8 

Start cursus: donderdag 3 november 2022 om 14:30uur 

Locatie: Ericaschool, Ericalaan 30 3911 XN RHENEN 

Prijs: €185,- 

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant: klassikaal) 

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022 

www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579 

Kinderactiviteiten in de Buurtgarage 

In de Buurtgarage (Valleiweg 16, Rhenen) worden in september 3 activiteiten georganiseerd 

die leuk zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Bekijk hiervoor de flyers die bij dit 

Ericanieuws gevoegd zijn!  

 

Bericht van de hockeyclub  

'Sport is een waardevol middel voor kinderen en jongeren om zich fysiek en mentaal te 

ontwikkelen en hun identiteit te vormen. Sporten binnen een vereniging betekent ook een 

verrijking van het sociale netwerk.’  Als bijlage bij dit Ericanieuws vindt u een flyer van de 

hockey vereniging Amerongen.   

 

Bijlagen:    

- Kanjerafspraken toegelicht voor ouders 
- Flyer Hockey vereniging Amerongen 
- Flyer Buurtgarage activiteitenoverzicht 
- Flyer Buurtgarage bakwedstrijd 

 

 

 

 

      

 

          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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