
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

December. De maand van pakjesavond, donkere dagen, 

digiborden met een gezellig haardvuur tijdens de ochtendkring 

en -over een paar weken- Kerst; het feest van de geboorte van 

Jezus. Hij bracht licht in onze wereld en nodigt ons uit een licht 

te zijn voor anderen. Uit Trefwoord komt het volgende gedicht:  

Elke voetstap die jij zet naar wie eenzaam is. 

Elk lief woord verzacht verdriet, troost bij een gemis.  

Vrede kun je doen. Vrede, dat ben jij. Breng vrede dichterbij!  

Elke glimlach die jij geeft aan wie somber is. 

Elke uitgestoken hand heeft betekenis.  

Vrede kun je doen. Vrede, dat ben jij. Breng vrede dichterbij! 

 

Een mooie decembermaand gewenst namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 
Datum Tijd             Onderwerp 

2 december 14.30 – 15.30 uur Typecursus 

5 december Ochtend Sinterklaas bezoekt de school 

5 december 13.15 uur Gebedsgroep 

10 december 9.45 – 11.30 uur Vrouw zoals jij 

12 december 14.30 uur Mad Science cursus 1, laatste keer 

16 december 14.30 – 15.30 uur Typecursus 

18 december 18.00-18.30 uur Start lichtjestocht onderbouw 

19 december 18.15 én 19.30 uur Kerstviering bovenbouw 

20 december 12.00 uur Start kerstvakantie  

6 januari 8.25 uur De schooldeuren gaan weer open! 

 

Welkom! 

In december en januari worden zes kinderen 4 jaar. Kelsey, Siem en Stijn starten in de 

eendjesgroep. Thomas en Nina starten in de bijengroep en Merlin komt in de vlindergroep. 

We wensen hen allemaal een fijne tijd bij ons op de Ericaschool!  
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Trefwoord 

Van 2 tot 20 december is het thema bij de dagopeningen: Geloven. Aan bod komen: 

Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in God, geloven in mensen, geloven in vrede. Uit 

de bijbel komen de verhalen die voorafgaan aan de geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2) 

 

Sint op school 

Op 5 december verwachten we Sinterklaas met zijn Pieten op 

school. Gezellig als u de aankomst met ons meemaakt!  

Wilt u zorgen dat de Ericalaan ter hoogte van het kleuterplein 

vanaf 8.30 uur volledig autovrij is? Er moet een groot voertuig 

door de straat! Om Sint op te wachten kunt u gebruik maken van 

de stoep aan de overkant van het kleuterplein, ter hoogte van het 

hek aan de Ericalaan. Op die manier kunnen alle kleuters de 

aankomst goed zien. 

 

Mad Science, 2e cursus! 

De eerste naschoolse cursus van Mad Science zat met 24 kinderen al snel vol. Daarom is 

besloten de mogelijkheid te bieden uw kind op te geven voor een 2e cursus, die alleen van 

start zal gaan bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden hiervoor kan nog tot 19 december via 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Utrecht. Data voor deze cursus zijn: 9, 

16 en 23 januari. In de bijlage vindt u de flyer van Mad Science.  

 

Gebedsgroep 

Midden in alle drukte van Sint en Kerst, komen 

we donderdag 5 december om 13.15 uur weer 

bij elkaar om te bidden. Juist in deze tijd is het 

goed om met elkaar God te zoeken. Hij geeft 

rust en vrede in al onze drukte. Van harte 

welkom om aan te sluiten bij het bidden! Zie 

ook de flyer in de bijlage.  

 

 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Utrecht


 

 

Kerstvieringen 

Onderbouw: 

De kerstviering voor de groepen 1/2  t/m 4/5 zal plaatsvinden op 

woensdag 18 december. ‘s Morgens zingen we met kinderen én 

ouders kerstliederen rond de zandbak. Vervolgens gaan de 

kinderen naar binnen en begint de schooldag. De kerstviering, 

waarbij het kerstverhaal centraal staat, zal in de klas zijn zonder 

de ouders. Om 14:15 uur gaan de kinderen gewoon naar 

huis/bso. ‘s Avonds sluiten we de dag af met een lichtjestocht. 

Deze tocht lopen we voor het goede doel: Vrienden van het 

Sophia kinderziekenhuis. Op www.lichtjessophia.nl kunt u meer 

lezen over dit doel. De kinderen maken op school een lampion en 

krijgen nemen die woensdag 18 december mee naar huis. Wilt u 

thuis twee AA-batterijen in de lampionnen doen en deze ‘s avonds meenemen voor de 

lichtjestocht? Het is de bedoeling dat u gezellig met uw gezin/familie de route loopt. We 

verwachten u met uw gezin deze avond tussen 18.00 uur en 18.30 uur op school. Daar 

ontvangt u de route. Na afloop is er gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten met een 

lekker drankje erbij.  

Vandaag krijgen de kinderen een sponsorlijst mee voor dit goede doel. Graag ontvangen we 

uiterlijk 20 december de sponsorlijsten én het opgebrachte geld in een envelop bij de 

leerkracht. In een volgend Ericanieuws maken we het totaalbedrag bekend! 

Bovenbouw: 

De kerstviering voor groep 5 t/m 8 zal plaatsvinden op donderdag 19 

december in de Hervormde kerk, Achterbergsestraatweg 197 te Achterberg. 

Voor groep 5 en 6 start de viering om 18.15 uur en voor groep 7 en 8 om 

19.30 uur. In verband met de zeer beperkte parkeerruimte vragen we u zoveel 

mogelijk op de fiets te komen. Tijdens deze dienst zal ook gecollecteerd 

worden voor Vrienden van het Sophia kinderziekenhuis. 

 

 

Lichtjestocht naar de Tollenkamp 

Aansluitend aan de lichtjestocht op 18 december willen we met een groepje ouders en 

kinderen de bewoners van de Tollekamp verrassen. Een aantal gezinnen (met hun 

lampionnen) kan na afloop van de lichtjestocht samen met Karin Majoor richting de 

Tollekamp wandelen. We kunnen dan buiten voor de bewoners een aantal Kerstliedjes 

zingen. Dat zal door hen enorm worden gewaardeerd. Gezinnen die hiervoor open staan, 

kunnen zich aanmelden bij Karin Majoor kmajoor@ricaschool.nl. We hopen om 19.00 uur 

richting de Tollekamp te wandelen. 

http://www.lichtjessophia.nl/
mailto:kmajoor@ricaschool.nl


 

 

Actie voedselbank 

In december organiseren we als school weer een actie voor de 

voedselbank. Kinderen  mogen vanaf 9 tot en met 18 december 

producten meenemen naar school en deze in een krat in de Erica Plaza 

leggen. In de bijlage vindt u een boodschappenlijstje met daarop 

aangegeven welke producten goed gebruikt kunnen worden. We hopen 

op veel volle kratten! 

 

Muziekproject 

De groepen 4/5, 5a, 6a en 6b doen mee aan 

een muziekproject.  

Maria uit groep 6B vertelt u er wat over:  

Wij hebben al 3 lessen van muziek gehad. We 

lopen daar elke week naartoe. De eerste les 

mochten we alles uitproberen. En toen we in 

de klas kwamen mochten we eerste, tweede 

en derde keuze noemen. We oefenen nu 

goed. Na de kerstvakantie hebben we een 

orkest. 

 

Verkleedkleren 

Als u thuis verkleedkleren heeft liggen die niet meer gebruikt worden, in de grootte die 

kleuters passen, dan kunt u de kleuterjuffen hier erg blij mee maken! Verkleden op school is 

iets dat veel kinderen leuk vinden. Graag overbodige verkleedkleding inleveren bij juf Nanda.  

 

Zwerfafval 

We zijn op zoek naar ouder(s) die met een groepje kinderen eens in de 2 

á 3 weken de schoolomgeving netjes willen maken door het zwerfafval op 

te ruimen. Eerder zijn andere groepen aan de beurt geweest, vanaf januari 

mogen de kinderen uit de groepen 3a en 1/2b helpen. Op school zijn 

speciale prikkers en zakken aanwezig, zodat het opruimen makkelijk en 

veilig gebeuren kan. 

 



 

 

Online oefenen, hoe werkt het ook al weer? 

 

Rekentuin zetten we in bij kinderen van groep 4, 5 

en 6 waarvan het nodig is dat zij extra oefenen met 

automatiseren. Kinderen kunnen dit op school 

maken, maar ook thuis. Als kinderen thuis moeten 

oefenen met Rekentuin, dan loggen ze met 

dezelfde inlognaam en wachtwoord in op school. 

Thuis moeten kinderen dan inloggen via: 

https://login.oefenweb.nl 

 

Snappet: Snappet is een online verwerkingsprogramma voor de vakken rekenen, taal, 

spelling en automatiseren. We gebruiken dit op school in de groepen 7 en 8 ipv de 

verwerkingsopdrachten uit de methodeboeken. Daarnaast is de 

meerwaarde van dit programma, dat je als leerkracht direct kunt zien 

of een leerling een opdracht in één goed heeft gemaakt, verbeterd 

heeft of fout heeft gemaakt. Ook het achterliggende volgsysteem 

geeft goed aan op welk niveau een kind presteert. Kinderen kunnen 

thuis extra oefenen met dit programma. Zij moeten dan via de 

volgende link inloggen met hun normale inlognaam en wachtwoord 

https://app.snappet.org/login 

 

Tweede ronde workshops 

We kijken met veel plezier terug op de eerste workshopronde, waarvan diverse resultaten in 

de vitrinekast te bewonderen zijn. In het ouderportaal heeft u het nieuwsbericht kunnen lezen 

over de planning van de tweede ronde workshops.  

Wilt u zich opgeven als hulpouder voor één van de onderstaande workshops? Dan heel 

graag een mailtje naar: juf Marieke Worst (workshop gr 1/2) mworst@ericaschool.nl of juf 

Connie Mahlmann (workshop gr 3 en 4) cmahlmann@ericaschool.nl.  

Workshops gr 1/2: 24 en 31 januari en 7 februari vanaf 13.00 uur We hebben de hulp van in 

totaal 10 (groot)ouders nodig! 

Poppen knutselen (pollepel/sokpop) Koken 

Timmeren  Theater 

Naaien  Kleuterdans 

  

Workshops groep 3 en 4: 23 en 30 januari en 6 februari vanaf 13.00 uur. In totaal zijn 5 

hulpouders nodig.   

Bordspelletjes doen 

Koken: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht 

Strijkkralen leggen 

   

https://login.oefenweb.nl/login?r=https%3A%2F%2Fapp.rekentuin.nl%2Fusers%2Flogin_redirect
https://app.snappet.org/login
mailto:mworst@ericaschool.nl
mailto:cmahlmann@ericaschool.nl


 
 
 

 

 

Bijlagen  
- Flyer gebedsgroep 
- Uitnodiging ‘Vrouw zoals jij 
- Flyer 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/ 

 

 

 

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

