
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vandaag is de schoolfotograaf in de school om alle kinderen er weer 

mooi op te zetten; als groep én individueel. Dit jaar hebben we er nog 

voor gekozen om -net als tijdens de coronajaren- alleen schoolgaande 

kinderen op de foto te zetten. We hopen dat komend schooljaar ook alle 

jongere broertjes/zusjes die nog niet naar school gaan weer op de foto 

gezet kunnen worden.  

 

In deze nieuwsbrief vindt u alvast informatie over de kerstvieringen, de eerste uitnodiging 

voor de ouderavond in januari waar we u allemaal hopen te ontmoeten én de aankondiging 

voor ons eerste oudercafé. Op de studiedag van 22 november gaan we als team o.a. met 

elkaar kijken naar de manier waarop we al onze leerlingen volgen in hun cognitieve en 

sociale ontwikkeling. Ook gaan we aan de slag met burgerschap, het nieuwe schoolplan en 

in de middag volgen we een scholing in het kader van Kunst en Cultuur.   

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

7 november 8.30-14.15 uur Schoolfotograaf 

10 november 14.30-15.30 uur Typecursus les 2 

17 november  14.30-15.30 uur Typecursus les 3 

18 november  8.30 – 9.30 uur Gebedsgroep 

21 november  Hele dag Pyjama dag 

21 november 19.30-22.00 uur MR vergadering 

22 november Hele dag Studiedag team; alle leerlingen vrij 

22 november 18 - 20 uur  Vergadering Algemeen Bestuur 

23 november Middag en avond Voorlopig adviesgesprekken groepen 8 

24 november 13.15-14.15 uur Oudercafé 

24 november  14.30-15.30 uur Typecursus les 4 

29 november 18 - 22 uur GMR vergadering 

2 december  8.30 – 9.30 uur  Gebedsgroep  

5 december  Hele dag Sinterklaasfeest  
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Zwanger! 
 

Juf Carine en haar man zijn in verwachting van een tweeling! We feliciteren 

hen van harte! De ouders van groep 8a zullen z.s.m. worden geïnformeerd 

over de vervanging. 

Lied van de maand  

Het lied van de maand november is: Ik wens je liefde 

https://www.youtube.com/watch?v=ppqsvw5XHIs  

 

“Ik wens je liefde, blijdschap, vrede  

en een heleboel geduld. 
Vriend'lijkheid, goedheid, trouw en tederheid,  
dat jij jezelf beheersen zult. 
Dat is de vrucht van de Heilige Geest, 
die ons eeuwig leven geeft. 
Vrucht van de Heilige Geest, die ons eeuwig leven geeft" 

 

 

Vanuit de gebedsgroep 

 

Kom naar Mij als je moe bent. 

Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! 

Ik zal je rust geven. 

Mattheus 11:28-29 

  

Dit zegt Jezus, die jou hiermee van harte uitnodigt. Hij richt zich tot mensen die verdriet 

hebben, alleen zijn of wat er ook maar speelt in jouw leven. 

En Jezus ziet ook: er zijn mensen die het anders zouden willen in hun leven. 

Misschien ken jij dat ook; een aanhoudende onrust, een gevoel van leegte, een verlangen 

naar God, misschien zelfs zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Jezus nodigt jou uit: Kom 

bij Mij. Je mag bij God komen door te praten tegen Hem over jouw behoefte naar rust. 

Vind je praten met God lastig? Vraag het aan mensen om jou heen. Vanuit de gebedsgroep 

willen we ook graag voor je bidden, doe een briefje in de gebedsbus van school of mail 

naar gebedsgroep@ericaschool.nl Op 18 november en 2 december ben je van 8.30 uur tot 

9.30 uur van harte welkom om mee te bidden. 

 

Terugblik kinderboekenweek 

 
De kinderboekenweek is weer voorbij. Elke groep heeft een 

mooi nieuw voorleesboek via de ouderbijdrage mogen 

ontvangen. Ook is in de bovenbouw de voorleeswedstrijd 

gehouden (zie de foto hiernaast). We willen iedereen die 

bonnen heeft ingeleverd van de Bruna bedanken; hiervoor 

konden we gratis een paar nieuwe boeken aanschaffen voor 

onze leuke schoolbibliotheek!  

https://www.youtube.com/watch?v=ppqsvw5XHIs
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5 december 
 

Het is weer bijna zo ver! Op maandag 5 december mogen wij Sinterklaas met een aantal 

pieten bij ons op school ontvangen. Wij ontvangen Sinterklaas met alle klassen op het 

kleuterplein. Sinterklaas en de pieten zullen via de kleuteringang het schoolplein op komen. 

U mag natuurlijk komen kijken, maar wij vragen u dringend om buiten het plein aan de 

overkant van de weg te gaan staan, zodat alle kinderen goed zicht hebben op de aankomst 

van de Sint.  

 

In de school zal Sint naar het speellokaal gaan met de pieten. 

Daar ontvangen zij 1 voor 1 de groepen uit de onderbouw. Ook in 

de middag is er gewoon school, maar zal de tijd natuurlijk worden 

besteed aan gezellige activiteiten. Uw zoon of dochter mag op 5 

december net als anders eten en drinken mee nemen voor de 

kleine pauze en voor de lunch. 

 

Voor de ouders met kinderen in groep 5 t/m 8: denkt u eraan dat 

de surprises op tijd (uiterlijk vrijdag 2 december) op school 

ingeleverd worden? Zo voorkomen we teleurstellingen.  

 

We hopen op een heel mooie intocht met elkaar en een heel gezellig feest op school!  

 

Sinterklaas heeft ons laten weten dat alle kinderen van de Ericaschool op woensdag 23 

november hun schoen mogen zetten op school. Denkt u eraan, dat u uw zoon/dochter een 

schoen meegeeft die een nachtje op school mag blijven staan? 

        

Uitnodiging oudercafé    

Ouderbetrokkenheid is dit jaar en de komende jaren voor 

onze school een aandachtspunt. Om die reden heeft elke 

groep dit jaar daarom ook een startactiviteit georganiseerd 

voor alle gezinnen uit een groep. Dit is goed bevallen en zal 

zeker een vervolg krijgen.  

Een andere actiepunt in het kader van de ouderbetrokkenheid is het opstarten van een 

“oudercafé”.  Tijdens een bijeenkomst van het oudercafé praten ouders en een paar 

teamleden over een school gerelateerd onderwerp, onder het genot van koffie of thee en wat 

lekkers. Zodat we samen kunnen sparren over wat belangrijk is binnen het onderwijs EN 

thuis. De eerste bijeenkomst van het oudercafé staat gepland voor donderdag 24 november. 

De inloop is vanaf 13.00 uur en we beginnen om 13.15 uur. We komen samen in het 

splitslokaal, het lege lokaal in de bovenbouwgang. Het onderwerp van de eerste bijeenkomst 

is: Een veilige sfeer (inclusief de Kanjertraining). We hopen op een goede opkomst. U 

kunt zich opgeven bij Annet de Jong: adjong@ericaschool.nl  

Tijdens deze bijeenkomst zullen juf Saskia (coördinator ouderbetrokkenheid), juf Anniek 

(Kanjercoördinator en gedragsspecialist) en Karin Majoor aanwezig zijn. 
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Vooruit kijken naar Kerst  

Het lijkt nog ver weg, maar volgende maand al mogen 

we het Kerstfeest met elkaar vieren. Hierbij alvast 

wat informatie over de vieringen voor alle groepen.  

  
De onderbouw (groep 1 tot en met groep 4a) viert 

Kerst in de Ontmoetingskerk. Het prentenboek “Welkom in de stal” zal centraal staan tijdens 

deze viering. De onderbouwviering vindt plaats op woensdag 21 december. Vanwege de 

aantallen van de groepen én de ruimte in de kerk zijn er twee vieringen. We willen u vragen 

zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen.   

Viering 1 Van 17.30 tot 18.15 uur Groep 3/4 

Groep 3a 

Vlindergroep (1/2a) 

Viering 2 Van 18.45 tot 19.30 uur Groep 4a 

Eendjesgroep (1/2b) 

Bijengroep (1/2c) 

De bovenbouw (groep 5a tot en met 8a) zullen Kerst in de klas vieren. Daar hebben zij hun 

kerstviering en eten ze met elkaar. De bovenbouwviering vindt plaats op dinsdag 20 

december van 18.00 tot 19.30 uur. Rond 19.15 uur zullen de kinderen met elkaar op het 

plein een lied zingen. 

  

Verdere informatie volgt nog op een later moment. 

 

Uitnodiging ouderavond 19 januari 
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Op 19 januari gaan wij graag met u het gesprek 

aan over belangrijke onderwerpen. Dit jaar schrijven we als school namelijk een nieuw 

schoolplan, waarin we aangeven hoe we in de periode 2023-2027 ons onderwijs verder 

willen ontwikkelen (en wat we vast willen houden van wat we al doen!). Ouderbetrokkenheid 

is hierbij een belangrijk onderwerp. Maar: hoe wilt u als ouder betrokken worden/zijn? En wat 

vindt u belangrijk dat uw kind meekrijgt tijdens de periode op de Ericaschool? U kunt zich 

alvast aanmelden bij Annet de Jong (adjong@ericaschool).  

 

Taalgebruik 
 

De laatste tijd valt ons op, dat het taalgebruik van kinderen zich niet op een 

positieve manier ontwikkelt. Zelfs in groep 3 worden en er soms al woorden 

gebruikt, die niet acceptabel zijn. Ik heb hierover gesproken met de 

leerlingenraad. De kinderen geven aan, dat schelden wel degelijk pijn doet. Samen hebben 

we bedacht om een actie op touw te zetten. De kinderen zijn bezig met “posters tegen 

schelden” en zullen de klassen rondgaan om dit onderwerp te bespreken. Helpt u mee door 

taalgebruik waar nodig te bespreken met uw kind(eren)? 

 

 

 



 

Mad Science 

Op woensdag 9 november geeft Mad Science weer een 

techniekshow aan de groepen 3 t/m 8 in Erica Plaza. Elk jaar is dit 

weer een leuk en leerzaam moment waarop wonderlijke proefjes 

gedaan worden die veel oh’s en ah’s opleveren. Als bijlage ontvangt 

u ook een uitnodiging voor de cursus Techniek & Wetenschap die Mad Science aanbiedt op 

drie dinsdagmiddagen na schooltijd. Bij voldoende aanmeldingen is de eerste cursus op 6 

december.  

 

Nieuws van de Ouderraad 
 

Op 5 oktober startte de kinderboekenweek. De OR heeft voor elke klas boeken geregeld, 

welke zij zelf hebben gekozen. De boswachter is langsgekomen om deze boeken uit te delen 

en vertelde gelijk ook iets over zijn beroep. 

 

Op dinsdag 22 november is het studiedag. Om een beetje weekendgevoel vast te houden, 

willen we zoveel mogelijk kinderen oproepen om maandag 21 november in pyjama naar 

school te komen. De leerkrachten doen uiteraard ook mee! 

 

Om de school in sinterklaassferen te krijgen zoeken we nog ouders die willen helpen met 

versieren op 15 november. De OR zorgt voor alle materialen, koffie/thee en speculaas. 

Graag doorgeven aan Marilou: 0655377387. 

Ook alvast een save the date voor kerst: op 8 december zullen we de school gaan versieren 

voor Kerst. Graag doorgeven aan Sylvia: 0610672824. 

 

Ps. Willen jullie kartonnen dozen verzamelen, groot en klein? Dan ligt de school straks 

gezellig vol met pakjes van de Sint!  

 

Oproepje! 
 
Graag geven we onze kinderen mee dat het belangrijk is afval in de prullenbak te doen en 

goed om te gaan met het milieu. Daarom willen we ook meewerken aan het netjes houden 

van de schoolomgeving. Welke ouder wil eenmalig of eens in de zoveel tijd (dag maakt niet 

uit) met een groepje van 4/5 kinderen de wijk in om afval te verzamelen? Opruimmaterialen 

(prikstokken en afvalzakken) hebben we op school. Aanmelden mag bij Karin Majoor. 

 

Nieuws van de wijkagent  
 
De veiligheid van alle kinderen en hun ouders rondom de “spitstijden” blijft 

een belangrijk aandachtpunt, zeker nu de winterperiode komt en het langer 

donker is, vaker regent en het soms wat glad kan zijn vanwege de bladeren 

op de weg. Er zal daarom in de komende periode af en toe een controle 

plaatsvinden rondom school ten aanzien van het parkeer- en rijgedrag en 

verlichting. We hopen dat dit een preventieve werking heeft en dat het uitdelen van boetes 

voorkomen kan worden.  

 



 

Bijlagen:    

- Uitnodiging en informatie cursus Techniek & Wetenschap van Mad Science 
 

 

 

 

      

 

          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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