
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Als team wensen we alle ouders/verzorgers en kinderen een gezond 

en gelukkig 2023 toe! We hopen dat iedereen heeft genoten van de 

kerstvakantie. In de eerste maand van dit kalenderjaar staat al een 

mooi moment op de agenda: de ouderavond waarbij we als team 

graag met u interactief nadenken over goed onderwijs. In dit 

Ericanieuws leest u nogmaals de bedoeling van de avond en de 

uitnodiging om aan te melden voor deze avond.   

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 
 

Datum Tijd  Onderwerp 

12 januari 14.30-15.30 uur Typecursus 8 

13 januari 9.00-10.00 uur Gebedsgroep 

17 januari  8.15-9.00 uur Inloopspreekuur GGD: Harmke van Doorn  

26 januari 19.30-22.00 uur MR vergadering 

31 januari 19.30 uur Vergadering Algemeen Bestuur 

3 februari 9.00-10.00 uur Gebedsgroep 

  

In verwachting!  
 
De ouders/verzorgers van groep 7a ontvingen vanmorgen al een bericht. Mooi nieuws van 

onze collega Annamarie uit groep 7a. Juf Annamarie en haar man verwachten rond de 

zomer hun eerste kindje. We feliciteren hen van harte en wensen hen een goede 

zwangerschap toe!  

 

Inloopspreekuur GGD 
 

Op dinsdag 17 januari zal Harmke van Doorn (jeugdverpleegkundige van het 

consultatiebureau) weer een inloopspreekuur houden. Als ouder/verzorger kunt u 

van 8.15-9.00 uur zonder afspraak met Harmke spreken over uw 

opvoedingsvragen, vragen rond voeding, zindelijkheid e.d. Harmke staat om 8.15 

uur bij de ingang aan het kleuterplein, er is een gespreksruimte beschikbaar. 
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Lied van de maand   
 

Het lied voor de maand januari is: "Zing, zing, zingen maakt blij".  

https://www.youtube.com/watch?v=gibJ7tL4Piw 

 

 

Luizencontrole 

Deze week zullen alle kinderen weer gecontroleerd worden op hoofdluis. Via de groepsapp 

ontvangt u een bericht wanneer dit gebeurt in de groep van uw kind. We hopen natuurlijk dat 

dit beestje de weg naar onze school niet weet te vinden. Alle ouders die hiermee helpen: 

bedankt weer!  

 

 

 

Vanuit de gebedsgroep 

 

Bid je met ons mee of heb je gebed nodig? Wij komen elke 

eerste vrijdag van de maand samen om te bidden. Voor 

vragen of aanmelden, mail naar 

gebedsgroep@ericaschool.nl 

 

Wij wensen iedereen een hoopvol jaar toe en bovenal een 

hoopvolle toekomst! Hoe dan, zal je misschien denken? 

God heeft het ons gebracht door zijn zoon Jezus. Lees 

maar mee met dit lied van Sela: 

 

In de nacht van strijd en zorgen  U heeft ons geluk voor ogen 

Kijken wij naar U omhoog   Jezus heeft het ons gebracht 

Biddend om een nieuwe morgen  Mens, als wij, voor ons gebroken 

Om een toekomst vol van hoop  In de allerzwartste nacht 

 

Ook al zijn er duizend vragen  U geeft een toekomst vol van hoop 

Al begrijpen wij U niet    Dat heeft U aan ons beloofd 

U blijft ons met liefde dragen   Niemand anders, U alleen 

U die alles overziet    Leidt ons door dit leven heen 

 

Gebedsbrievenbus 
 

De gebedsbus heeft in de vakantie een make-over gekregen! Hij hangt 

weer op de oude vertrouwde plek in Ericaplaza, naast het lokaal van 

groep 4. Iedereen kan hier een briefje indoen als je behoefte hebt aan 

gebed. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gibJ7tL4Piw
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Uitnodiging ouderavond 19 januari    
 
Vóór de kerstvakantie ontving elk gezin een persoonlijke 

uitnodiging voor de ouderavond op 19 januari; een legosteentje dat 

symbool staat voor het bouwen aan goed onderwijs.  

 

Wij nodigen u graag uit voor deze interactieve ouderavond van 19 

januari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur.  

Tijdens dit “oudercafé XXL” kunt u meedenken over ons 

schoolbeleid in de komende jaren. Wat vindt u belangrijk? 

Aanmelden kan via adjong@ericaschool.nl  

 

 

Nieuwe kleutergroep  
 

Vanmorgen is onze vierde kleutergroep gestart. 

We zijn erg blij met de luxe van zoveel aanmeldingen dat we een nieuwe groep kunnen 

starten! De leerkrachten Sharon Dijkstra en Ellen van den Bout verwelkomen in deze groep 

regelmatig nieuwe kinderen tot ongeveer 20 vlak voor de zomervakantie.  

Deze eerste schoolweek starten Kaj, Tim, Joaquín, Gerrit en Fender. Welkom jongens! 

 

 Medicatieprotocol: wijziging!    
 
Een aantal van onze leerlingen gebruikt medicatie. Het is 

i.v.m. de veiligheid wettelijk verplicht om deze te bewaren 

op een afgesloten plek. Dat is op onze school een kluisje, 

dat zich in de directiekamer bevindt.  

 

Medicijnen mogen met ingang van vandaag niet meer worden meegegeven in 

broodtrommels of tassen van kinderen. Ouders/verzorgers van kinderen die medicijnen 

gebruiken vragen we om het formulier ‘Toestemming medicatie’ ingevuld in te leveren bij 

Karin Majoor, samen met de medicatie die vervolgens in het kluisje zal worden bewaard. 

Volgende hoeveelheden medicatie kunt u daarna zonder een nieuwe verklaring afgeven bij 

Karin Majoor. Dit formulier is te verkrijgen via de leerkracht van uw kind. Heeft u dit al eerder 

ingevuld en ligt de medicatie van uw zoon/dochter al in het kluisje? Dan hoeft u niets te 

doen. 
 

Nieuws vanuit het bestuur 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief uitgebreid omschreven, vond er in de laatste maanden van 

2022 een regulier inspectieonderzoek plaats binnen VPCO Rhenen. Een dergelijk onderzoek 

wordt ongeveer eens per 4 jaar uitgevoerd binnen elke schoolbestuur. Als bijlage bij deze 

nieuwsbrief vindt u het volledige verslag, dat ook in de boekenkast van het ouderportaal en 

op de website is geplaatst. We zijn erg blij met de positieve bevindingen van de inspectie en 

herhalen hieronder nog een keer wat we schreven in onze vorige nieuwsbrief: 

• 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 
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• 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! 

 

 

Uitslag Stibat Batterijen Battle 
 
Wat heeft iedereen geweldig goed meegedaan aan de Batterijen 

Battle! Helaas behoort onze school niet tot de prijswinnaars, maar 

voor de ingeleverde batterijen ontvangen we wel een mooi bedrag 

van ruim 100 euro. Dit zullen we als school als bedrag bijleggen om 

in het voorjaar een nieuw duikelrek te plaatsen op het plein van de 

bovenbouw. Ondertussen sparen we gewoon door, want: 

• dat is beter voor het milieu 

• we ontvangen hier nog steeds geld voor 

Blijven jullie meesparen? De bus voor lege batterijen staat bij de 

hoofdingang.  

 

KeK-dag in elke groep 

Alle groepen krijgen in de komende periode een KeK-dag; 

een vakspecialist komt die dag met de kinderen werken aan 

een thema dat meestal gelinkt is aan burgerschap. Als 

school hebben we gekozen voor het thema afval. In alle 

groepen zal op niveau rond dit thema worden gewerkt. De 

eigen leerkracht heeft op die dag tijd om bezig te zijn met 

onderwijskundige zaken rond de groep zoals administratie in 

het leerlingvolgsysteem, bezoeken van een les bij een 

collega, observeren van de kinderen e.d.  

Bijlagen:    

- Samenvatting Inspectieonderzoek VPCO  

- Nieuwsbrief gymjuf Rianne 

- Flyer basketbalvereniging Black Stars 

 

 

 

      

 

          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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