
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

Soms staat de hemel op een kier 

En daalt een boodschapper af naar hier 

verrast ons moet een blij bericht 

en zet de aarde in het licht 

  

De hemel spreekt, Maria hoort 

Ze geeft zich over aan dat woord 

Daarom zal zij de moeder zijn 

Van Gods geheim, een kindje klein 

  

De hemel spreekt, de aarde lacht 

nu jong en oud een toekomst wacht 

Maria zingt de woorden voor 

Wij stemmen in en zingen door 

 

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

 

Volgende week vieren we het Kerstfeest op school (bovenbouw) en in de Ontmoetingskerk 

(onderbouw). De laatste informatie vindt u in dit Ericanieuws. We wensen alle kinderen 

mooie vieringen toe en als team willen we iedereen fijne en gezegende kerstdagen 

toewensen! 

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 

Datum Tijd  Onderwerp 

14 december Hele dag Foute kersttruiendag 

15 december 14.30-15.30 uur Typecursus 7 

20 december 18.00-19.30 uur Kerstviering op school voor groep 5a t/m 8a  

21 december 17.30-18.15 uur Kerstviering gr 1/2a, 3a, 3/4 in de 
Ontmoetingskerk  

 18.45-19.30 uur Kerstviering gr 1/2b, 1/2c, 4a in de 
Ontmoetingskerk 

23 december Hele dag Start kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij 

9 januari 8.30 uur Alle kinderen weer naar school 

12 januari 14.30-15.30 uur Typecursus 8 

13 januari 9.00-10.00 Gebedsgroep 
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 Geboren!  
 
In het gezin van Lisa (groep 3/4) en Boas (groep 1/2b) is begin 
november een broertje geboren! We feliciteren het gezin van harte 
met de komst van Mees en wensen hen alle goeds toe! 

 

 

Lied van de maand   
We leven in de adventsweken.  

Ons lied van de maand december is ‘Eeuwenlang geleden’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxlv0WfIINw  

 

Vanuit de gebedsgroep 

 

Een blijde en hoopgevende boodschap! 

2000 jaar geleden krijgt Maria te horen dat zij de moeder mag zijn 

van de langverwachte Messias, de zoon van God. Wat een blijde 

boodschap voor haar en alle mensen die deze Messias 

verwachtten! Een hoopgevende boodschap ook. Dat, wat zo lang 

geleden in Bethlehem gebeurde, geeft hoop voor onze toekomst. 

Want deze Jezus, die toen geboren werd, is de Redder van de 

wereld. Zijn komst was al eeuwenlang voorspeld en het gebeurde precies zoals het gezegd 

was. Een paleis had dit Koningskind niet nodig, het nam een stal voor lief. 

Uit liefde stuurde God Zijn Zoon naar de aarde. Zo lezen we in Johannes 3:16: “Want zo lief 

heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 

Gebedspunten mag je mailen naar gebedsgroep@ericaschool.nl of maak gebruik van de 

brievenbus bij de Ericaplaza. 

 

We wensen het hele team van de Ericaschool, alle kinderen en ouders een gezegend 

Kerstfeest! 

 

Vooruit kijken naar Kerst  

Kerstviering 
  
De onderbouw (groep 1 tot en met groep 4a) viert 
Kerst in de Ontmoetingskerk op woensdag 21 
december. Het prentenboek “Welkom in de stal” zal 
centraal staan tijdens deze viering. 
 
Vanwege de aantallen van de groepen en de ruimte in de kerk zijn er twee vieringen.  
  

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxlv0WfIINw
mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl


  
 
 
Voor de viering wordt uw kind in de hal van de kerk opgevangen door de eigen leerkracht. 
De kinderen komen later de kerk in en zitten voorin de kerk bij elkaar.  
We willen u vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen.  
  
 
De bovenbouwviering (groep 5a tot en met 8a) vindt plaats op dinsdag 20 december van 
18.00 tot 19.30 uur. Daar hebben zij hun kerstviering in de eigen klas en eten ze met elkaar. 
Alle kinderen nemen iets kleins te eten mee voor 5 tot 8 personen. We willen u vragen 
uw  kind een eigen beker, bord en bestek mee te geven in een tas.  
De deuren gaan open om 17.50 uur. Rond 19.15 uur zullen de kinderen met elkaar op het 
plein een lied zingen. Daarna nog twee liederen met ouders. De leerlingen gaan na de 
liederen weer naar binnen en zullen daarna via onderstaande deuren (verspreid) naar buiten 
komen.  
Groep 5A en 6/7 via de hoofdingang. De andere groepen gaan via hun eigen uitgang naar 
buiten. We vragen u zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen om de drukte rondom de 
school te beperken.  
  

Foute Kersttrui 
 

Op woensdag 14 december is het foute kersttruiendag. Hier doen we als 

school ook aan mee. Leuk als zoveel mogelijk kinderen een foute 

kersttrui dragen die dag!  

 

 

Uitnodiging ouderavond 19 januari    
 
Wij nodigen u graag uit voor de ouderavond van 19 januari 2023 van 

19.30 tot 21.30 uur.  

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In de komende week 

ontvangt u van ons ook een persoonlijke uitnodiging, maar hierbij 

nogmaals de oproep dit moment alvast vrij te houden in uw agenda! 

Tijdens dit “oudercafé XXL” kunt u meedenken over ons schoolbeleid in 

de komende jaren. Wat vindt u belangrijk? Aanmelden kan via 

adjong@ericaschool.nl  

 

 

 Terugblik eerste oudercafé 
 

Op 24 november vond het eerste oudercafé 

plaats. Met een groepje ouders zijn Saskia, 

Anniek en Karin M. het gesprek aangegaan over 

de Kanjertraining en taalgebruik van de kinderen. Ten aanzien van dat taalgebruik zouden 

ouders graag een terugkoppeling ontvangen van de leerkracht, wanneer het hun kind of hun 

groep betreft. Graag horen ze dan ook welke woorden worden gebruikt, zodat dit thuis ook 

kan worden besproken. Ouders vinden het fijn, dat er op school aandacht is voor 

taalgebruik. Ten aanzien van de Kanjertraining geven ouders aan, dat ze via hun kind hier 

thuis niet veel over horen. De info-doebladen van de Kanjertraining lijken hen een mooie 

manier om thuis te kunnen lezen welke onderwerpen er op dat moment op school worden 

behandeld. Die info-doebladen zullen we dan ook in gebruik gaan nemen vanaf januari 2023.  

mailto:adjong@ericaschool.nl


 

 

Zo weet u als ouder aan welke onderdelen op sociaal-emotioneel vlak er in de klas wordt 

gewerkt. De eerste bijeenkomst van het oudercafé is (ook door ouders) als prettig en zinvol 

ervaren. Wij willen dit als school graag voortzetten, want: 

“We trekken samen op, om kennis te delen, elkaar te versterken en samen beter te worden.” 

 

Taalgebruik 
 

Sommige kinderen gebruiken taal die niet geaccepteerd kan worden. Er is 

taalgebruik dat nergens kan en zeker niet in de school. Het is bijvoorbeeld 

een trend bij een aantal kinderen om in elke zin “kanker” te gebruiken. Voor 

kinderen valt het soms niet eens meer op, ze verbinden er niets aan, laat staan de ernstige 

ziekte die ermee wordt bedoeld. Uiteraard zijn er gelukkig ook nog steeds kinderen die 

geschokt reageren op dit woordgebruik. Wij willen graag met u als ouders hand in hand 

staan om dergelijke woorden terug te dringen en/of te verbieden. Krijgen we dit helemaal uit 

het taalgebruik? Waarschijnlijk niet, maar laten we beginnen met de school en het 

schoolplein.  

 

In het vorige Ericanieuws vroegen we u al hierover thuis met uw kind te praten. Er met elkaar 

over praten in de klas vinden we ook belangrijk. In veel groepen gebeurt dit al, de 

leerlingenraad voert campagne tegen “schelden” (posters, filmpje) en in 2023 willen we er 

projectmatig opnieuw bij stilstaan. Kinderen moeten leren elkaar erop aan te spreken en dit 

taalgebruik te melden bij de leerkracht. Deze kan er met het betreffende kind over in 

gesprek. Dit alles in het kader van “respectvol met elkaar omgaan”. 

 

ICT-nieuws  

 
Speciaal bericht voor ouders waarbij de kinderen thuis op een i-Pad of i-Mac 

werken: Als u constateert dat een programma thuis niet wil starten maar u 

krijgt de melding dat het programma blijft “laden”, dan betekent dit dat uw 

device met een verouderde versie werkt. Op dit moment blijkt bijvoorbeeld 

voor Taal Actief minimaal versie 14 nodig te zijn om het programma te laten 

werken. Als u uw device update naar een nieuwere versie is het probleem 

verholpen. 

 

 

Nieuws vanuit het bestuur  

Het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs 

In de nieuwsbrief van maandag 3 oktober hebben we u verteld dat 

er in oktober/november een vierjaarlijks onderzoek plaats zou 

vinden door de onderwijsinspectie. Dit onderzoek is inmiddels 

afgerond. 

In de gesprekken met de inspecteur kwamen onderwerpen zoals 

de kwaliteitszorg, burgerschapsvorming, de opbrengsten van de scholen, het beleid rondom 

hoogbegaafde leerlingen, de cultuur op de scholen en de samenwerking met derden aan de 

orde. 

 

 



 

 

 

 

Na het startgesprek met Bert Hardeman en Karin Majoor als bestuurders van VPCO Rhenen 

vond een aantal vervolggesprekken plaats: 

1. Met leerkrachten van de beide scholen over de basisvaardigheden 

2. Met de intern begeleiders en de specialist hoogbegaafdheid over passend onderwijs, 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het beleid rond Hoogbegaafdheid 

3. Met een aantal leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 

4. Met enkele leden van het toezichthoudend bestuur 

5. Met een afgevaardigde van het Samenwerkingsverband waar de beide scholen deel 

van uitmaken. 

 

 Op basis van al deze gesprekken en de bestudering van vele beleidsstukken heeft de 

inspectie zich een beeld gevormd van de gang van zaken, de kwaliteiten en de 

ontwikkelpunten binnen de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Rhenen. 

Deze bevindingen zijn tijdens een gesprek op 24 november gedeeld met de beide uitvoerend 

bestuurders Karin Majoor en Bert Hardeman. 

Over enige tijd ontvangen we een verslag en krijgen de gelegenheid om hierop te reageren. 

We verwachten niet, dat dit nog in 2022 zal plaatsvinden. 

 

Vanuit het nagesprek met de inspecteur op 24 november 

kunnen we u alvast het volgende vertellen: 

• De inspectie is tevreden over de wijze van besturen, 

die de kwaliteit van onderwijs waarborgt 

• Er is onder het personeel sprake van een gedeelde 

visie en ambitie 

• De scholen richten zich sterk op een goed aanbod van de basisvaardigheden 

rekenen, taal en lezen 

• Er staat een mooie basis voor burgerschap, dat in de komende jaren nog verder kan 

worden uitgewerkt 

• Er is sprake van een sterke ondersteuningsstructuur 

• De kwaliteitszorg op onze scholen (het voortdurend analyseren en verbeteren) stijgt 

ver boven het gemiddelde uit. Dat vinden wij een mooi compliment. 

Verbeterpunten die zijn meegegeven betreffen een aantal onderdelen van het 

bestuursverslag dat jaarlijks moet worden opgesteld. Daarnaast werd de online zichtbaarheid 

van VPCO Rhenen gemist. Het inrichten van een bestuurswebsite zou hiervoor een 

oplossing kunnen zijn. Ten slotte werd geadviseerd te onderzoeken hoe we de positie van 

VPCO Rhenen kunnen verstevigen om risico’s af te dekken. Bijvoorbeeld door de 

mogelijkheden van een fusie opnieuw te onderzoeken. 

 

Met trots kijken we terug op het inspectieonderzoek en dit mooie succes hebben we gevierd 

met onze teams! 

 

Koersplan 

Dit is de term voor het strategisch beleid waar we als 

gezamenlijke scholen van de federatie S-O-M aan werken. 

Het motto van de federatie en dit koersplan is ‘Samen 

goed onderwijs maken!’. 

 

 



 

 

Het koersplan heeft als doel koers en richting te geven aan dit motto. Binnen deze koers 

kunnen de scholen hun eigen accenten gaan leggen en hun plannen op schoolniveau 

uitwerken.  

 

De visie van de federatie is in het koersplan uitgewerkt in meerdere dimensies: 

• De levensbeschouwelijke dimensie 

• De maatschappelijke visie 

• De pedagogische dimensie 

• De onderwijskundige dimensie 

• De schoolorganisatorische dimensie 

In het koersplan beschrijven we waar we nu staan. Ook vertellen we welke ontwikkelingen 

we op de scholen af zien komen in de toekomst. Vervolgens schetsen we waar we heen 

willen. 

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van vier ambities. Hierbij zijn de besturen, 

directeuren, managementteams, gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en teams 

betrokken. De verwachting is dat we het proces en document in januari 2023 af kunnen 

ronden. Daarna zal het ook voor u beschikbaar zijn om te lezen. 

 

Bijlagen:   Bij dit Ericanieuws zijn geen bijlagen toegevoegd. 

 

 

 

 

      

 

          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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