
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

Het is herfst! Dat is te merken aan de wisselvalligheid in het 

weer en de temperatuur, maar vooral ook aan de verandering 

van de grote bomen op ons schoolplein. Langzaam beginnen 

de bladeren te kleuren en de grond ligt bezaaid met 

beukennootjes. In de kleutergroepen wordt allerlei 

herfstmateriaal verzameld, gesorteerd, gewogen en gebruikt bij 

rekenactiviteiten. Mooi om te zien hoe zo de seizoenen de 

school in komen! 

In dit Ericanieuws informatie rond de Kinderboekenweek, de facultatieve oudergesprekken, 

informatie over onze schoolontwikkeling en nog veel meer.  

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

4 – 12 okt   Uiterlijk 12 oktober inschrijven voor 
oudergesprekken door bericht via ouderportaal 
aan de leerkracht 

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

 20 – 22 uur Bestuursvergadering Federatie SOM 

9 okt 10.30 uur Schoolgezinsdienst in de Cunerakerk 

11 okt 15-16 uur Reünie oud-leerlingen groep 8 schooljaar ‘21-
‘22 

17 okt Hele dag Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

18 – 28 okt  Herfstvakantie 

31 okt – 4 nov  Facultatieve tussentijdse rapportgesprekken 

3 nov 14.30 – 15.30 Start typecursus   

4 nov 9 – 10 uur Gebedsgroep ouders voor de Ericaschool 

7 nov Hele dag Schoolfotograaf 
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Geboren! 
 

Bij Noor uit de Vlindergroep is een jongetje geboren; Deen. We feliciteren 

de ouders, Noor en Belle met hun zoon en broertje. Veel geluk samen! 

 

 

Wijziging voor in uw agenda!  

De onderbouw viert op woensdag 21 december in de kerk het Kerstfeest. De 

bovenbouw viert dit op dinsdag 20 december op school. Dit stond verkeerd 

in de agenda in het ouderportaal en is inmiddels aangepast. Noteert u dit ook 

in uw agenda?  

 

Veiligheid tijdens gym 

Goed om nog eens met u als ouders te delen: in verband met de 

veiligheid zijn gymschoenen tijdens de gymles verplicht. Geen 

gymschoenen meenemen betekent niet meedoen. Draagt uw kind een 

bril? Graag overleggen we dan even met u of uw kind de bril ook moet 

dragen tijdens de gymlessen of buitenspel. 

 

 Facultatieve tussentijdse rapportgesprekken 

In de week na de herfstvakantie, van 31 oktober tot 4 november kunt u het tussentijdse 

rapportoverzicht van uw kind met de leerkracht bespreken. Dit is niet verplicht, maar willen 

we aanbieden omdat het eerste rapport van dit schooljaar pas in februari met alle kinderen 

mee naar huis komt. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Vanaf morgenmiddag 

15.00 uur kunt u zich hiervoor intekenen via het ouderportaal. Dit kan uiterlijk woensdag 12 

oktober. U krijgt dan op een later moment van de leerkracht een datum en tijd te horen. 

 

Ouders in de school én verkeer rond de school 

In het vorige Ericanieuws noemden we nog eens de afspraken over 

de ouders in de school. We merken dat dit heel goed gaat. Fijn! Ook 

merken we dat de meeste ouders rekening houden met de 

verkeersveiligheid rond de school op de drukke breng- en 

ophaalmomenten door zoveel mogelijk lopend of met de fiets te 

komen én de auto op de juiste, veilige parkeerplaatsen te parkeren. 

Dat doen jullie goed! 

 



 

 

Prijswinnaars zonnebloemwedstrijd   

Deze kinderen ontvingen een prijs voor hun zonnebloem. 

Gefeliciteerd Erica, Lotte, Tatum en Natan!  

We bedanken iedereen die heeft meegedaan. Elk schooljaar weer 

leuk om te zien hoeveel vrolijkheid een zonnebloem brengt en wat 

een spannende wedstrijd het grootbrengen van een zonnebloem 

kan zijn! 

 

Aanvullen ouderportaal 

AVG 

Bij de inschrijven van uw zoon of dochter heeft u aangegeven in welke gevallen u 

toestemming geeft voor het gebruiken van foto’s voor in ons Ericanieuws, op de website, op 

facebook etc. Wilt u nog eens controleren of u dit toen heeft ingevuld en of u zich nog kunt 

vinden in uw keuze van toen?  

 

Huisarts 

Wilt u binnen het ouderportaal controleren of de gegevens van uw huisarts juist zijn 

ingevuld? Het is belangrijk dat we bijv bij een ongeluk op het schoolplein beschikken over de 

juiste informatie.  

 

Schoolontwikkeling  
 
Schoolrapportage 

Als school vinden we het belangrijk om de ontwikkeling van onze leerlingen en van onze 

groepen als geheel goed te volgen. Dit doen we door op meerdere momenten in het 

schooljaar resultaten te analyseren en waar nodig verbeteracties in te zetten. In het 

ouderportaal (digitale boekenkast) vindt u de schoolrapportage over het vorige schooljaar 

(2021-2022). Hierin kunt u lezen hoe de resultaten waren en welke verbeteracties er 

plaatsvinden. We zijn erg blij met de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt op 

het gebied van begrijpend lezen. Na een scholing van 2 jaar voor het gehele team lijken de 

ingezette interventies effectief te zijn!  

 

Jaarplan 

Ook in de digitale boekenkast vindt u het jaarplan voor dit schooljaar. Samengevat willen we 

graag inzetten op: 

• Ontwikkeling van een nieuw leerlingrapport met een portfolio.  

• Gelijke kansen voor alle kinderen. Een aantal collega’s vormt een werkgroep die 

hierover literatuur leest. Hoe kunnen we kinderen ondersteunen die al met minder 

kansen starten op onze school? 

• Kunst en cultuur: hoe kunnen we de creativiteit van kinderen verder vergroten? We 

worden hierbij begeleid door Kunst Centraal. 

• Borging van alle gemaakte afspraken rondom begrijpend luisteren en begrijpend 

lezen. 

 



 

• Het verder verstevigen van ons aanbod aan meer- tot hoogbegaafde leerlingen. 

Nanda Pinkster is hieromtrent gestart met een Masteropleiding tot specialist 

hoogbegaafdheid. 

• Ouderbetrokkenheid. In het kader hiervan hebben alle groepen in de 

afgelopen periode ingezet op een leuke startactiviteit voor alle gezinnen 

uit een groep. Ook starten we dit jaar met het oudercafé, waarbij ouders 

mee mogen denken over diverse onderwerpen. Saskia Ottens zal de 

opleiding tot coördinator ouderbetrokkenheid worden en samen met 

Karin Majoor de kartrekker zijn van het oudercafé. U leest hier later 

meer over. 

 

Helpende handen gezocht! 

Onze zoon van 5 jaar zit in de bijenklas op de Ericaschool en als gevolg 

van een hersenaandoening is hij nog niet zindelijk. Wij zijn op zoek naar 

iemand die hem op pgb basis op school kan helpen met zijn persoonlijke 

verzorging tussen 11.30 en 12 uur en evt. op afroep. Tevens zijn wij voor 

thuis ook op zoek naar een pgb’er die ons in de middagen kan 

ondersteunen.  

Wil je meer info? Of weet je iemand die ons misschien kan helpen? Bel of app gerust even. 

Groetjes van Melinda  Tel nr  06 23314221 

 

 

Lied van de maand en schoolgezinsdienst  
 

Op 9 Oktober is om 10.30 uur de eerste schoolgezinsdienst van dit schooljaar 

in de Cunerakerk. Het thema van deze dienst is: Mozes. Op de Springplank en 

de Ericaschool worden in deze periode de verhalen rondom Mozes verteld, 

gaan we er liedjes over zingen zoals: “Klein klein kindje” en “Hoe gaat Mozes 

door de Rode Zee” en gaan we ook over dit thema knutselen. Deze 

knutselwerkjes zullen we ook in de kerk laten zien. We hopen op een mooie dienst met veel 

gezinnen. Komt u ook? 

 

Het lied van de maand september is: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven 

https://youtu.be/9cTuC1ebZhQ 

 

 

 

Vanuit de gebedsgroep 

De herfst is begonnen, het regent buiten en de bossen kleuren langzaam rood, oranje en 

bruin. De bladeren vallen af en de bomen worden kaal.  

 

Soms kan het zijn dat je iets meemaakt waardoor je je verdrietig of boos voelt. Misschien zit 

je al langer niet lekker in je vel of ben je niet blij met jezelf. Je voelt je misschien wel als een 

boom waar de bladeren allemaal vanaf vallen. Teleurstelling en moedeloosheid kan dan 

overheersen, maar God staat te wachten op jou. Hij luistert naar je en wil er voor jou zijn. 

Je mag er aan herinnerd worden dat er nieuw blad aan die kale bomen gaat groeien. 

 

https://youtu.be/9cTuC1ebZhQ


 

 

 

Wanneer jij God in je leven toelaat, zal het verdriet niet gelijk weg zijn, maar je mag weten 

dat God jou iets gaat geven wat nieuw leven brengt. 

In de Bijbel staat dat je gelukkig bent als je je verdiept in wat God 

zegt: 

‘Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant, 

waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is en waarvan de 

bladeren nooit verdrogen. Alles wat je doet komt tot bloei.’ (Psalm 1) 

 

Wanneer je God zoekt en de Bijbel leest, zal je tot bloei komen. Er zullen nieuwe bladeren 

gaan groeien. Bladeren die zeggen dat jij er mag zijn en dat God van jou houdt! 

Vind je bidden nog lastig? Vraag het aan mensen om jou heen of doe een briefje in de 

gebedsbus. Mailen kan naar gebedsgroep@ericaschool.nl 

 
 

Typetuin voor groep 6, 7 en 8 

Goed nieuws! Voor de typecursus die gepland staat om te starten vanaf 

donderdag 3 november om 14:30 uur zijn voldoende inschrijvingen! Alle 

ingeschreven leerlingen zijn hier al over geïnformeerd. In de week van 10 

oktober ontvangen zij meer informatie over de start.  

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf dus nog snel in! Dat kan 

via www.typetuin.nl. Voor meer informatie over de cursus, zie het Ericanieuws 

van september, mail naar info@typetuin.nl of bel op werkdagen naar 013-5220579. 

 

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen  
 

Op 5 oktober start de kinderboekenweek. U ontving hierover al een 

bericht via het ouderportaal dat uw kind die dag in het GROEN naar 

school mag komen. Die dag komt een boswachter op school en deze zal 

elke klas het boek overhandigen dat is uitgezocht. Dank aan de ouderraad voor het 

beschikbaar stellen van de financiën hiervoor! Er wordt een voorleeswedstrijd georganiseerd 

in de bovenbouw en verder vinden allerlei leuke activiteiten plaats in de groepen. 

 

Bruna organiseert tijdens de kinderboekenweek weer de succesvolle actie ‘Sparen voor je 

schoolbieb!’. Hoe werkt het ook al weer? Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een 

kinderboek bij de Bruna-winkel en leveren het kassabonnetje in op school. De school 

verzamelt al deze kassabonnen van 5 t/m 16 oktober De verzamelde bonnen kunnen t/m 13 

november 2022 worden ingeleverd bij de Bruna-winkel. LET OP: de bonnen moeten 

ingeleverd worden bij de Bruna-winkel waar de aanschaf van het kinderboek is gedaan. De 

Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen bij elkaar op en overhandigt een 

waardebon. De school mag t/m 14 december 2022, voor 20% van het totaalbedrag, 

kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd. Hoe meer 

bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 

 

Hiernaast kunnen jullie als ouders nog steeds het gehele jaar de bonnen van boekwinkel 

ZieJeZo uit Rhenen inleveren op school! Daarmee ontvangen we als school ook een mooie 

korting op aankopen. 

mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl
http://www.typetuin.nl/
mailto:info@typetuin.nl


 

 

Biebouders gezocht 

 
Al enkele jaren hebben we een prachtige schoolbibliotheek. Kinderen uit 

groep 4-8 (en later in het schooljaar ook groep 3) komen er graag om een 

nieuw boek te zoeken en te lenen. Om een boek te lenen, moeten de 

kinderen het boek laten scannen. Hiervoor zijn we op zoek naar biebouders. Op dit moment 

zijn er biebouders van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Sommige biebouders komen 

elke week, anderen werken in duo's en komen om en om. 

We zijn op zoek naar één of meerdere ouders die willen helpen op de maandagochtend, en 

ouders die back-up willen zijn voor als een ouder niet kan. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Connie van groep 3 (woensdag-vrijdag) of van 

dinsdag t/m vrijdag bij één van de biebouders. 

 

 

Nieuws uit het bestuur 

 

We zijn als scholen fijn gestart dit schooljaar en praten u graag bij over wat er speelt op 

bestuursniveau. 

 

Inspectie 

Allereerst kunnen we u melden dat er een gesprek met de inspectie zal plaatsvinden op 

maandag 31 oktober. Dit gesprek zal worden gevoerd met Bert Hardeman en Karin Majoor 

als uitvoerend bestuurders van VPCO Rhenen en zal zich richten op beleidsmatige 

ontwikkeling op onze 2 scholen. De inspectie zal zich hierbij onder andere richten op de inzet 

van de scholen in het kader van burgerschap: hoe dragen we bij aan de ontwikkeling van 

onze leerlingen tot mondige, sociale burgers die oog hebben voor wat er in hun directe 

omgeving en de wereld gebeurt. 

Op basis van het gesprek op 31 oktober wordt bepaald wat het vervolg zal zijn op 

schoolniveau op 17 en 18 november. Wanneer de scholen (en lessen) worden bezocht 

zullen er tevens gesprekken plaatsvinden met GMR-leden (leerkrachten en ouders) en leden 

van het toezichthoudend bestuur. 

We zijn trots op onze scholen en zien deze bezoeken met vertrouwen tegemoet. Uiteraard 

berichten we u achteraf over het verloop hiervan. 

 

Onafhankelijk bestuurslid gezocht 

VPCO Rhenen is op zoek naar een onafhankelijk bestuurslid. Onze andere toezichthouders 

zijn allen ouders die hun kinderen op de Ericaschool of de Springplank hebben zitten. Het is 

echter ook een verplichting om binnen het bestuur iemand aan te stellen, die niet (meer) 

direct aan school is verbonden. Het kan hierbij dus gaan om een opa of oma van een leerling 

of over een oud-ouder van school. Of iemand die helemaal losstaat van VPCO Rhenen. 

Weet u iemand? Vraagt u hen dan om contact op te nemen met Bert Hardeman of Karin 

Majoor, zodat zij meer kunnen vertellen over deze mooie taak. Een taak waarbij in een 

gezellige sfeer met andere bestuursleden een bijdrage wordt geleverd aan nog mooier 

onderwijs op onze scholen. 

 

 



 

Ericamuseum 

De workshops zijn weer gestart en de kinderen genieten 

volop van dans, muziek, houtbewerking, schilderen, koken 

etc. Kunstwerken van kinderen zijn te bewonderen in ons 

“Erica Museum”: de vitrinekasten in de Erica Plaza en de 

fotolijstjes in de gang richting de bovenbouwlokalen. 

Tijdens de workshops van groep 3 en 4 moesten de 

kinderen zelf een “vakantiekaart” ontwerpen: 

 

Flyer Kindpakket Rhenen  

Kindpakket Rhenen is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gemeente Rhenen die 

opgroeien in een gezin met weinig geld. In het kindpakket zitten veel verschillende 

regelingen, wat betekent dat het afhankelijk is van bijvoorbeeld je leeftijd waar je precies 

recht op hebt. 

 

Kinderburgemeester Waled uit 7/8 

Als bijlage bij dit Ericanieuws is een bijdrage van kinderburgemeester Waled Al Deyar Bakrle 

toegevoegd. Het is een overzicht van de dingen die hij het afgelopen jaar heeft 

gedaan. Waled is bij vijf scholen in Rhenen op bezoek geweest en heeft daar ideeën 

opgehaald.  

Bijlagen:    

- Afscheidsposter van Waled als kinderburgemeester van Rhenen 
- Flyer Kindpakket Rhenen 
- Flyer activiteiten rond de Kinderboekenweek in Bibliotheek Z-O-U-T Rhenen  

 

 

 

 

      

 

          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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