
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De maand maart is aangebroken, het voorjaar komt er aan. In dit Ericanieuws leest u onder 

andere over de manier waarop we op school Pasen vieren en de plannen voor de 

schoolreizen van groep 3-7. Speciaal is ook de mooie opbrengst van de actie die Silke, Isa 

en Blanca hebben gehouden in de weken voor de voorjaarsvakantie! 

 

Hartelijke groet, team Ericaschool 

 

Agenda 
 

Datum Tijd  Onderwerp 

19 maart 10.30 uur Schoolgezinsdienst in de Ontmoetingskerk 

28 maart 19-20 uur Slotoptreden klassenorkest 

30 maart 19.30 uur GMR vergadering 

31 maart 8.30 uur Gebedsgroep Ericaschool 

5 april 8.30 uur Paasontbijt in alle groepen 

5 april 12.30-17 uur Schoolvoetbal groepen 7 en 8 

6 april Hele dag vrij Studiedag team 

7 april Hele dag vrij Goede Vrijdag 

10 april Hele dag vrij Tweede Paasdag  

 

 

 

Geboren 

 
Jake uit groep 3a is grote broer geworden van zusje Leila Jaylin. We 

wensen het gezin alle goeds! 

Souhaila uit groep 1b is grote zus geworden, we feliciteren het gezin met 

de geboorte van Salaheddine!  
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Actie voor Syrie en Turkije n.a.v. de 

aardbeving 

 
De stroopwafelactie van Isa en Silke èn het vioolspel 

van Blanca hebben het mooie totaalbedrag opgeleverd 

van € 648,79 (74,75 vioolspel Blanca en 574,04 

verkoop stroopwafels Isa en Silke). We zijn erg trots op 

de meiden voor het spontane bedenken van het plan 

om een bijdrage te kunnen leveren als anderen zo in 

nood raken. Dank voor uw bijdrage! 

 

 

Lied van de maand   
 

Het lied van de maand maart is: "Wij leren van de Here Jezus"  

https://www.youtube.com/watch?v=1U-bzz4wfDo 

 

Wij leren van de Here Jezus,  

Hij leert ons dat Hij van ons houdt.  

Hij leert ons dat Hij altijd bij ons is.  

Hij wil dat iedereen Hem vertrouwt.  

 

Wij leren van de Here Jezus,  

daarvoor hoef jij niet groot te zijn.  

Hij wil dat wij echt naar Hem luisteren,  

ja, jij mag zijn discipel zijn.  

 

 

 

Wij leren van de Here Jezus 

en ook al gaat het wel eens fout.  

Hij zal je altijd blijven helpen,  

omdat Hij zoveel van je houdt,  

omdat Hij zoveel van je houdt,  

omdat Hij zoveel van je houdt.   

 
 

 

Vanuit de gebedsgroep  
 

Als bijlage toegevoegd de flyer vanuit de gebedsgroep. Deze keer 

gaat het bericht over de 40 dagentijd.  

 

 

Instroomgroep en groep 5a 
 

Na de voorjaarsvakantie is Jadey gestart in de 

instroomgroep en in maart worden Dean en Chiel 4 jaar. Welkom alle drie op de Ericaschool! 

Ook hebben we Yenthe verwelkomd in groep 5a, we wensen jou een fijne tijd op de 

Ericaschool! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1U-bzz4wfDo


 

 

Zwerfboeken 
 
We hebben al heel wat kinderen en ouders gezien bij de zwerfboekenkast. Leuk om te zien 

welke boeken er in gezet 

worden en wat er weer mee 

naar huis gaat!  

Let op: Alleen in de groene 

lades onderaan de kast liggen 

zwerfboeken; de open vakken 

bevatten samenleesboeken, 

deze mogen niet mee naar 

huis! 

 

Pasen 

Op woensdag 5 april vieren we Pasen op school. Op school 

gaan de kinderen met elkaar in de klas ontbijten. Hiervoor mag 

u uw kind een bord, beker, bestek (in een plastic tas) én een 

eigen ontbijt meegeven. Hieronder vindt u een suggestielijst, 

maar bespreek vooral ook met uw kind wat hij/zij graag zou 

willen ontbijten.  

Deze dag zal er ook paasviering gehouden worden in de klas 

waarbij we het paasverhaal zullen vertellen. Verspreid over de 

dag zullen de klassen ook eieren gaan zoeken. Verder is het een ‘normale’ dag en moeten 

de kinderen dus gewoon iets voor in de pauze en lunch mee naar school nemen.    

We hopen op een fijne dag met elkaar. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die altijd 

stellen aan de eigen leerkrachten.  

Suggestielijst: 
• vers afgebakken 

broodjes/croissantje 
• vers fruit/tomaat/komkommer 
• pannenkoek 
• ei 
• toetje/yoghurt  

 

• matse 
• ontbijtkoek 
• donut/muffin 
• plakje worst/blokje kaas 
• melk/fristi/chocomel/(sinaas)appelsap 

 

 

Van de gedragsspecialist  

Praten met je kind – praktische tip! 

Lekker kunnen gaan slapen is belangrijk en 

niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Er 

zijn leuke boekjes op de markt die handvatten 

geven om met kinderen te praten. Een 

voorbeeld hiervan is ‘Slaapklets’. Dit boekje is 

ook speciaal voor kleuters beschikbaar. Naast de boeken is ook een praatspel te verkrijgen 

om meer verdiepende vragen te kunnen stellen in spelvorm. ‘Slaapklets’ is een dag- en 

nachtboek waarmee je voor het slapen gaan op een leuke manier even terugkijkt op de dag.  



 

 

 

 

Voor kinderen is het prettig om de dag rustig af te bouwen met een vast ritueel. Op iedere 

pagina maak je korte notities over de dag. Wat was leuk, wat was stom? Was het een 

sportieve dag? Heb je zin in morgen? Onderaan iedere pagina staat een verrassende 

opdracht. Van ademhalingstips en ontspanningsoefeningen tot grappige vragen. ‘Slaapklets’ 

laat je kletsen over vandaag, vooruitkijken naar morgen, ontspannen en lekker slapen. 

 

Parkeren rond de school  
 

Eerder konden we u als ouders een compliment geven over het 

parkeergedrag en de rijrichting rond de school. Helaas hebben we in de 

afgelopen weken meerdere klachten gekregen van omwonenden. 

Regelmatig parkeren ouders op de kruising 

Beukenlaan/Domineesbergweg waardoor de kruising voor kinderen (en 

ouders) niet meer te overzien is. Daarnaast worden auto’s soms ook 

geparkeerd voor uitritten en op stoepen of in het gras (gemeenteperk). Dit is natuurlijk niet de 

bedoeling. Een aantal omwonenden heeft inmiddels handhaving betrokken, omdat zij bij het 

aanspreken op parkeergedrag op zeer onvriendelijke wijze te woord werden gestaan door 

foutparkeerders. We vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbeeldgedrag te zien 

krijgen van ons als volwassenen; zowel in het volgen van verkeersregels als in de interactie 

tussen mensen. Daarom doen we hierbij een oproep: neem de parkeerregels in acht en houd 

rekening met de veiligheid van de kinderen en omwonenden, ook als u daarom iets verder bij 

de school vandaan een plekje voor uw auto moet zoeken! 

 

Schoolreizen!  
 
Op vrijdag 12 mei staan de schoolreizen gepland voor de groepen 3 t/m 7. De kinderen 

komen die dag gewoon tegen 8.30 uur op school. Het uitzwaaien bij vertrek vinden we altijd 

een enorm leuk moment, waar we u dan ook van harte voor uitnodigen. We kijken met de 

kinderen uit naar een gezellige en leerzame dag! Waar gaan we naar toe? 

 

De groepen 3a, 3/4 en 4a gaan met een 

touringcar naar Burgers Zoo in Arnhem waar we 

dieren van over de hele wereld zullen zien en 

met elkaar leren in welke omgeving deze dieren 

leven. Van Ocean tot Bush en Desert en 

natuurlijk ontbreekt ook spelen in de prachtige 

nieuwe buitenspeeltuin niet. We vertrekken om 

9.00 uur vanaf school en verwachten tussen 

15.15 en 15.30 uur weer terug te zijn. De kosten 

van het busvervoer en entree van de dierentuin 

+ een lekker frietje met saus tussen de middag 

met een pakje Capri-Sun bedragen 30 euro. Uw kind neemt een tasje mee voorzien van 

naam met daarin extra drinken en een versnapering voor tussendoor. Geld meenemen is 

niet toegestaan. Alle kinderen dragen die dag een polsbandje voorzien van het 

telefoonnummer van de school en worden ingedeeld in een groepje met een volwassen 

begeleider. 

 



 

 

 

 

De groepen 5a, 5/6, 6/7 en 7a gaan met een touringcar naar het 

Archeon in Alphen aan den Rijn. Daar gaan de kinderen terug in de tijd 

en zullen ze allerlei activiteiten doen, zoals boogschieten, vilten, 

kanovaren, vuur maken, keien trekken, armbandje twijnen, exerceren, 

en kaarsjes maken. We vertrekken om 8.45 uur en verwachten tussen 

16.15 en 16.30 weer terug te zijn. De kosten van vervoer en activiteiten 

in het Archeon bedragen 32 euro per leerling, ook krijgen de kinderen 

die dag een frietje met saus, pakje drinken en een ijsje. Uw kind neemt 

een tasje mee voorzien van naam met daarin extra drinken en een 

versnapering voor tussendoor. Geld meenemen is niet toegestaan. Alle kinderen dragen die 

dag een polsbandje voorzien van het telefoonnummer van de school en worden ingedeeld in 

een groepje met een volwassen begeleider.  

 

Op maandag 3 april ontvangt u een betaalverzoek van ClubCollect, we kiezen bewust voor 

deze datum omdat op 1 april de kinderbijslag wordt bijgeschreven. We vinden het belangrijk 

te benoemen dat het schoolreisje voor alle kinderen door moet kunnen gaan. Kunt u 

vanwege uw financiële omstandigheden de kosten voor het schoolreisje van uw kind niet 

(volledig) betalen? Schroom dan niet om contact op te nemen met Karin Majoor 

kmajoor@ericaschool.nl  

 

De groepen 8 gaan op kamp en wel op 15, 16 en 17 mei. De betreffende groepen worden 

geïnformeerd door de eigen leerkrachten. Via Club Collect zal er een betaalverzoek worden 

verstuurd voor een bedrag van 70 euro. 

 

Over de schoolreis van de kleutergroepen berichten we u later, dit is op vrijdag 2 juni. Mocht 

betaling van schoolreis- of kampgelden voor u als ouder een probleem zijn, neem dan 

contact op met Karin Majoor. 

 

Prijsvraag juf Rianne   

Als bijlage toegevoegd vindt u o.a. het nieuwsbericht van gymjuf Rianne. Hierin staat ook 

weer een leuke prijsvraag waar kinderen aan mee mogen doen. 

 

Schoolgezinsdienst op 19 maart 

We nodigen alle gezinnen de Ericaschool uit 

voor de schoolgezinsdienst in de 

Ontmoetingskerk. Deze vindt plaats aanstaande 

zondag om 10.30 uur. Het thema is: “Open je 

ogen”. De vraag die centraal staat, is: “Hoe kun 

je anders kijken: open je ogen, open je hart!” Vandaag is de dominee op school om met 

verschillende het thema te bespreken. Ook wordt in de groepen al druk geknutseld rondom 

het thema. De kunstwerken zullen zondag in de kerk te bewonderen zijn. Van harte welkom! 

 

 

mailto:kmajoor@ericaschool.nl


 

 

 

Oudercafé “gezonde voeding en bewegen” 
 

Op 17 maart hadden we een bijeenkomst 

van het oudercafé over “gezonde voeding 

en bewegen”. Rianne, onze vakleerkracht 

gym, heeft hierbij iets verteld over de opzet 

van de gymlessen, de methodiek en de 

gedachte erachter. Goed voor u als ouders 

om te weten dat Rianne beschikbaar is, 

mocht u vragen hebben over de motorische 

ontwikkeling van uw zoon of dochter en zich 

misschien afvraagt welke sport passend zou 

zijn.  

Samen met ouders kwamen we tot de 

conclusie, dat gezonde voeding belangrijk 

is, maar dat we niet moeten doorslaan. Iets te snoepen tussendoor, bijvoorbeeld bij 

thuiskomst na school, moet wel kunnen. We gesproken over de fruitdag (Alleen de 

woensdag aanhouden? We bespreken het in het team) en over de vulling van de 

lunchbakjes van de kinderen. Een ouder had hiervoor een tip. De website 

“goedvoorjekind.nl” geef mooie suggesties en vanuit deze organisatie worden ook 

workshops georganiseerd rondom gezonde voeding voor kinderen, inclusief een gezond 

lunchpakket voor op school. Ook in de klassen is met regelmaat aandacht voor gezonde 

voeding. Leerkrachten delen wat zijn aan “gezonde tussendoortjes” hebben meegenomen en 

samen wordt gekeken naar wat kinderen bij zich hebben.   

Het was weer een fijne bijeenkomst, waarbij ouders zelf ook aan de slag gingen met het 

maken van gezonde bananencakes.  

 

Actie leerlingenraad m.b.t. taalgebruik 
Na de zomer is Karin Majoor met de leerlingenraad het gesprek aangaan over de uitslag van 

de vragenlijsten “burgerschap”. Deze 

vragenlijsten waren net voor de zomer 

ingevuld door de groepen 7 en 8. Er kwam uit 

naar voren, dat het taalgebruik van kinderen 

soms als kwetsend wordt ervaren en dat 

bepaalde woorden echt onwenselijk zijn. 

Hierop heeft de leerlingenraad posters 

gemaakt om hiervoor aandacht te vragen. 

Vervolgens hebben ze ook toneelstukjes 

geschreven rondom dit thema. Deze zijn net 

voor de voorjaarsvakantie opgevoerd voor de 

bovenbouw (zie foto’s).In de hoogste groepen 

zijn er gastlessen geweest vanuit de 

organisatie “klassetaal” Dit naar aanleiding 

van een tip van een ouder. Meer informatie is 

te vinden via www.klassetaal.nl.  

 

http://www.klassetaal.nl/


 

 

 

Schooladviezen worden vervroegd 
 

Vanuit ouders is vaker naar voren gekomen, dat ze het prettig zouden vinden wanneer het 

schooladvies niet pas in groep 8, maar al eind groep 7 zou worden gegeven. Dit punt is ook 

uitgebreid in de MR aan de orde geweest. We zien ook in, dat dit meer ruimte geeft voor 

ouders om zich met hun kind te oriënteren op een passende vervolgschool. Daarom zal met 

ingang van dit schooljaar het voorlopige schooladvies al eind groep 7, namelijk in juni, 

worden gegeven. Omdat leerlingen zich natuurlijk kunnen blijven ontwikkelen volgt in groep 8 

het definitieve schooladvies. 

 

Bijlagen:    

- Flyer gebedsgroep 

- Flyer Stichting Kinderopvang Rhenen 

- Nieuwsbericht vakdocent bewegingsonderwijs 

- Flyer Buurtgarage: kinderactiviteiten maart-april-mei 

 

 

 

 

 

      

 

          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/

