
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Wat een feestelijke start van de dag 

mocht ik meemaken op dinsdag 31 

januari. Zonder het te weten bleek het “de 

dag van de directeur” te zijn. Van alle 

kanten kwamen kinderen met bloemen 

aanlopen. Wat geweldig leuk om zo in het 

zonnetje te worden gezet. Het is door de 

bloemenzee nog steeds gezellig 

thuiskomen in Barneveld elke dag 😉. 

Dank hiervoor en voor alle lieve woorden.  

 

Hartelijke groet 

Karin Majoor 

 

 

Agenda 
 

Datum Tijd  Onderwerp 

9 februari 19.30-22.00 uur GMR vergadering 

10 februari 14.15 uur Rapport groep 4a mee naar huis 

13 februari Vanaf 14.30 uur Rapportgesprekken groep 4a 

13 februari Vanaf 14.30 uur Intekenen voor rapportgesprekken mogelijk via 
ouderportaal tot 17 februari 12.00 uur 

15 februari Vanaf 12.00 uur Studiemiddag team, alle kinderen vrij 

17 februari 8.30-9.45 uur Oudercafé op school 

17 februari 14.15 uur Rapport mee naar huis 

20-21 februari  Definitief adviesgesprekken groepen 8 

21, 22, 23 februari  Rapportgesprekken  

25 februari -          
6 maart 

 Voorjaarsvakantie + extra maandag 

7 maart Hele dag  Studiedag team, kinderen vrij 

10 maart 8.30-9.30 uur Gebedsgroep  
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Geboren 

 
We vinden het mooi om geboortenieuws in gezinnen van onze school te delen via het 

Ericanieuws. Zo leren we elkaars gezinnen ook wat beter kennen. Doet u bij 

gezinsuitbreiding ook een geboortekaartje naar ons? Dat mag gewoon via de leerkracht van 

uw kind en deze ontvangt u ook weer retour. 

 

 

Afscheid en Welkom! 

 

Volgende week is de laatste werkweek van juf Arjanne uit groep 4a. Zij gaat werken op een 
school in Renkum, waar ze vanwege de andere regio weer dezelfde vakanties zal hebben 
als haar kinderen. We bedanken haar enorm voor alle inzet en wensen haar veel plezier in 
haar nieuwe baan. De rapporten van groep 4a gaan vanwege het vertrek van Arjanne al mee 
op 10 februari en op 13 februari staan de rapportgesprekken voor deze groep gepland. 
 
We verwelkom juf Ellie in groep 4a!  
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en andere betrokkenen, 

 

Mijn naam is Ellie van der Stelt. Sinds enkele maanden woon ik samen met mijn man en 

schoonouders (mantelzorg) in Opheusden. Ik ben moeder van drie jongens en een inmiddels 

(redelijk) volwassen pleegdochter. Als ik niet bezig ben met school, wandel 

ik graag en werk ik met veel plezier in de tuin. Verder zijn we betrokken 

bij een ontwikkelingsproject in Tanzania, waarbij scholing van de 

(wees)kinderen het belangrijkste doel is.  

 

Ik ben al lange tijd werkzaam in allerlei geledingen van het onderwijs. In 

1985 startte ik als 

groepsleerkracht en heb met veel plezier in allerlei groepen gewerkt van 

de kleuters tot en met 

groep 8. Later was ik vooral in het secundaire proces werkzaam als onder 

andere remedial teacher, gedragsspecialist, dyslexiebehandelaar en NT2-leerkracht. 

Daarnaast werkte ik als docent bij Fontys Hogescholen en verzorgde daar lessen op het gebied 

van technisch en begrijpend lezen, spelling, gedrag en NT2. Ik heb deze activiteiten altijd met 

enorm veel plezier gedaan, maar toch verlangde ik soms terug naar waar het allemaal begon: 

samen met een groep optrekken en een jaar betrokken zijn bij hun ontwikkeling. De verhuizing 

naar deze regio vormde voor mij dan ook een mooi moment om weer aan de slag te gaan als 

groepsleerkracht. Ik was bijzonder blij met de functie die aangeboden werd 

op De Ericaschool.  

 

Met ingang van 1 maart zal ik werkzaam zijn als (parttime) leerkracht van 

groep 4. Vorige week maakte ik al kennis met de groep in de vorm van een 

proefles. Het was een ontzettend leuk moment! Ik kijk er echt naar uit aan 

de slag te gaan met deze groep en hoop u snel een keer te ontmoeten! 

 

Vriendelijke groet, 

Ellie van der Stelt 

 

 

 



 

 

 

Lied van de maand   
Er is een nieuwe maand begonnen, daar hoort ook een 

nieuw lied van de maand bij: "Als je bidt, zal Hij je 

geven". 

https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw  

De hand kan je helpen met je gebed.  

 

 

Vanuit de gebedsgroep 

 

Jeremia 29 vers 12  Als je tot Mij bidt, zal ik luisteren. 

 

Soms heb je misschien het gevoel dat God wel héél ver weg is. Dat je alleen bent met al je 

zorgen. Daar word je dan verdrietig van, misschien ook wel een beetje boos. 

Maar God hoort jou wel, in al je gebeden. Hij is heel hard aan het werk voor jou. Ook al merk 

je hier soms niet altijd iets van. God houdt zóveel van jou! Denk daar 

maar eens aan, wanneer je het moeilijk hebt. Hij is bij jou en Hij wil voor 

je zorgen. Gods Naam is niet voor niets ‘Ik zal er zijn’! De Heer is onze 

Herder, en wij mogen bij Zijn kudde horen. Iedereen, ook jij! Luister maar 

eens naar het volgende liedje: https://www.youtube.com/watch?v=N-

q46i2Mrjc 

 

Heb je vragen? Wil je met ons bidden? Of vind je het fijn als wij jouw zorgen en vragen bij 

God neerleggen? Laat het ons dan weten. Wij bidden voor jou! Stuur een berichtje naar 

gebedsgroep@ericaschool.nl of maak gebruik van onze brievenbus in Erica Plaza. 

 

Terugblik ouderavond 19 januari    
 
Wat fijn, dat er zoveel ouders op 19 januari met ons hebben meegedacht over het onderwijs 

op de Ericaschool. Het was een avond met veel uiteenlopende activiteiten waarbij het ging 

over de rol van ouders in school: hoe is de ouderbetrokkenheid nu en hoe kunnen ouders en 

school nog beter samenwerken in het belang van de ontwikkeling van hun kind? Het 

oudercafé is daar al een voorbeeld van. We hebben besproken hoe de informatievoorziening 

(en de vele informatiestromen) vanuit school helder kan worden gemaakt aan ouders en wat 

kan worden beperkt om overzicht te blijven houden.  In het kader van burgerschap hebben 

we gesproken over het motto “de wereld in de school en de school de wereld in”. Ouders 

mochten ideeën aandragen voor excursies voor alle leeftijden, zodat wij hier een vast 

aanbod van kunnen samenstellen voor alle groepen. De mentimeter, een digitaal middel dat 

we soms ook in de klas gebruiken, gaf ons de volgende overzichten. Hoe mooi is dat? Hier 

kunnen we mooi weer mee verder bij het uitwerken van ons nieuwe schoolplan.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=N-q46i2Mrjc
https://www.youtube.com/watch?v=N-q46i2Mrjc


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Instroomgroep 
 

In de komende weken zullen Benthe en Suzan 
starten in de instroomgroep. De eerste meisjes met al vijf jongens in de groep. Welkom om 
school en een heel fijne tijd bij ons! 

 



 

 

 

Zwerfboeken 
 
Wist u dat de Ericaschool ook 

een zwerfboekenstation heeft? 

Deze is te vinden onder in de 

kast in Erica Plaza, in de lades 

waar het woord zwerfboek op 

staat.  

Op de website over de 

zwerfboeken is het volgende te 

lezen: 

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Want lezen is 

heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Je hebt je hele brein nodig om te lezen: waarneming, 

taal, redeneren, geheugen, aandacht en vermogen om te selecteren tussen hoofd- en 

bijzaken. Lezen prikkelt de verbeelding. Je kunt je helemaal verliezen in een verhaal en je 

eigen film erover maken in je hoofd. Maar het belangrijkste: lezen is vooral erg leuk en 

ontspannend.  

Geïnteresseerd? Laat uw kind eens een kijkje nemen bij de zwerfboeken. Deze boeken 

mogen gewoon thuis gelezen worden en dan op hetzelfde of op een ander zwerfboekenpunt 

achtergelaten worden. 

Boekenbingo 

 
De Boekenbingo is een jaarlijks langlopend leesbevorderingsevenement georganiseerd door 

Het Ministerie van Boekenzaken. Het doel van de Boekenbingo is lezers kennis te laten 

maken met zoveel mogelijk verschillende titels, het lezen te bevorderen en het leesplezier te 

vergroten. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de Boekenbingo. Deelnemers 

maken naast het lezen van de boeken kans op fantastische prijzen. 

Voor ons staat het (voor)lezen van de boeken voorop, maar via www.boekenbingo.nl kan 

iedereen zich vrijwillig aanmelden om kans te maken op de prijzen. Het evenement duurt tot 

eind juni 2023.  

De boeken van de boekenbingo zijn te vinden in een aparte kast in onze schoolbieb en 

hebben op de rug een speciale sticker. Ook bingo-kaarten zijn hier te vinden. Er zijn 20 

boeken voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, maar iedereen is vrij om te lezen 

wat hij/zij leuk 

en interessant 

vindt. Om te 

zorgen dat 

zoveel mogelijk 

boeken gelezen 

kunnen worden, 

is het natuurlijk 

niet te bedoeling 

dat boeken 

weken bij 

dezelfde lezer 

blijven!  

 

https://ministerievanboekenzaken.nl/
http://www.boekenbingo.nl/


 

Ouderportaal AVG gegevens 
 
Wilt u in het ouderportaal checken of u de AVG-gegevens hebt ingevuld? We hebben 

gemerkt dat een aantal ouders dit nog niet heeft ingevuld. Graag zo snel mogelijk alsnog 

doen! U kunt daar aangeven of uw kind bijvoorbeeld op een foto in het Ericanieuws geplaatst 

mag worden.  

 

 

Oudercafé vrijdag 17 februari 
 

Op vrijdag 17 februari van 8.30 tot 9.45 uur vindt het tweede oudercafé van dit schooljaar 

plaats. U bent van harte welkom om met ons mee te denken over het belang van gezonde 

voeding en bewegen. Wat doen we hieraan als school, welke aandacht krijgt het thuis en 

hoe kunnen we hierin samen optrekken? Rianne Hamelink, onze gymjuf, zal ook aanwezig 

zijn. U kunt zich opgeven via  kmajoor@ericaschool.nl  

 

 

 

Warme truiendag  

Op vrijdag 10 februari doen we mee aan 

de warme truiendag. Met grote 

regelmaat bespreken we nieuws rond 

het klimaat, recycling e.d. Op deze 

warme truiendag willen we ook stilstaan 

bij het zuinig omgaan met energie. Uw 

kind mag vrijdag een extra lekker warme 

trui aandoen. Doet u thuis ook mee met 

deze actie? Samen kunnen we energie 

besparen! Vrijdag gaat de verwarming 

een graadje lager... 

 

 

Studiemiddag 15 februari en studiedag 7 maart   
 

Op woensdagmiddag 15 februari hebben we als team samen met de collega’s van de drie 

andere scholen uit de federatie SOM (Samen Onderwijs Maken), namelijk de Springplank, 

de Regenboog en de Wilhelminaschool een studiemiddag. Alle kinderen zijn dan om 12.00 

uur uit. 

 

Op dinsdag 7 maart hebben we als team Ericaschool een studiedag. We bespreken met 

elkaar de resultaten van de afgelopen periode en bepalen welke kinderen in de komende tijd 

iets extra’s nodig hebben. Ook gaan we verder met het thema ouderbetrokkenheid, wat één 

van de belangrijke onderwerpen is voor het schoolplan 2023-2027. Hiervoor hebben we op 

de ouderavond XXL van 19 januari veel input gekregen van jullie als ouders.  

 

 

mailto:kmajoor@ericaschool.nl


 

 

Ouderbrieven Kanjertraining  
 

Eén van de uitkomsten van de ouderpeiling op de ouderavond van 19 

januari en het eerste oudercafé was dat ouders graag vaker horen wat er 

vanuit de Kanjertraining in de klas aan bod is geweest en wat dus goed is 

om ook thuis te bespreken. Heeft u in de boekenkast van het ouderportaal 

de ouderbrieven al gevonden? De leerkrachten zetten deze er in de 

boekenkast van hun groep op zodra ze met het betreffende thema bezig 

zijn geweest. De documenten heten “info-doebladen” 

 

 

Vanuit de MR  
 

Als bijlage bij dit Ericanieuws vindt u het jaarverslag van schooljaar 2021-2022. Hierin leest u 

welke onderwerpen aan bod zijn geweest en waarin we advies hebben gegeven dan wel 

mee hebben ingestemd. 

 

Verandering voor groep 5a 

Na de voorjaarsvakantie vindt er een verandering plaats voor de kinderen van groep 5a. 

Meester Luuk zal vanaf dan de hele week lesgeven. Juf Rianne is op de vrijdagen dan 

namelijk in groep 8a, omdat juf Carine met zwangerschapsverlof is.  

 

Bijlagen:    

- Jaarverslag MR Ericaschool schooljaar 2021-2022 
- Uitnodiging Vrouw zoals Jij 

 

 

 

 

      

 

          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/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/EricaschoolRHN
https://www.ericaschool.nl/

