
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De kerstvakantie ligt alweer achter ons en we beginnen 

vandaag aan de tweede helft van het schooljaar. Het team 

van de Ericaschool wenst alle kinderen en ouders/verzorgers 

een gezond en gelukkig 2020 toe!  

In dit Ericanieuws kijken we nog even terug naar december 

en krijgt u informatie over activiteiten die in de planning staan 

voor januari en de maanden erna. 

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 

 
Datum Tijd             Onderwerp 

8 januari  8.30 uur Luizencontrole   

9 januari 13.15 uur Gebedsgroep 

9 januari 14.30-15.30 uur Mad Science 1e   

13 janauri 14.30-15.30 uur Typecursus  

14 januari 9.45-11.30 Vrouw zoals jij 

16 januari  14.30-15.30 uur Mad Science 2e 

21 januari hele dag Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

22 januari Vanaf 18.45 uur Slotoptreden Klassenorkest groep 4/5, 5a, 6a en 6b 

23 januari 14.30-15.30 uur Mad Science 3e  

28 januari 8.30 uur Inloopspreekuur GGD 

 

 

Welkom! 

Direct na de kerstvakantie start Thomas in de bijengroep, Merlin in de vlindergroep en Siem 

komt in de eendjesgroep. Nina komt vanaf half januari bij de bijen en Stijn bij de eendjes. We 

wensen hen allemaal een fijne tijd bij ons op school!  
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Geboren! 

Op 11 december is een broertje geboren in het gezin van Noah 

uit de vlindergroep. Zijn naam is Jonas.  

Van harte gefeliciteerd en alle goeds gewenst!  

   

Kerst in de Tollekamp  

Op dinsdag 17 december is groep 3a naar de 

Tollekamp geweest. Prachtig aangekleed deden 

de kinderen mee aan de kerstmodeshow, samen 

met de bewoners. Om beurten liepen de ouderen 

en de kinderen op de rode loper, om hun 

kerstkleding te laten zien. Het was een feestelijke 

ochtend, waar iedereen van genoten heeft!  

Na de kerstwandeling is juf Karin Majoor met een 

groep kinderen en ouders naar de Tollekamp 

geweest. In veel kamers hebben ze kerstliedjes 

gezongen. Ontzettend mooi om te zien hoe dit 

gewaardeerd werd en er soms ook door de 

ouderen werd meegezongen.  

 

Kerstvieringen 

We kijken terug op mooie avonden. Veel gezinnen en zelfs opa’s en oma’s hebben 

meegelopen met de lichtjestocht voor het Sophia kinderziekenhuis. Op het kleuterplein was 

het daarna gezellig druk met een afsluitend drankje en kerstkoekjes. De bovenbouw vierde 

kerst voor het eerst in de kerk in Achterberg. Mooi dat iedere groep een bijdrage had! De 

opbrengst voor het Sophia kinderziekenhuis is nog niet definitief, de laatste bedragen 

druppelen deze week nog binnen. Via het ouderportaal krijgt u later het eindbedrag te horen.  

 

Floorball-toernooi  

In de kerstvakantie vond het jaarlijkse floorball-toernooi 

plaats. Een aantal teams deed hieraan mee en met succes: 

het team van groep 6a/6b werd eerste en mocht met een 

verdiende beker naar huis! Alle spelers en begeleiders: 

dank voor jullie sportieve inzet!  



 

 

Voedselbank-project 

In de decembermaand hebben we meegedaan met het 

boodschappenproject voor de voedselbank. Fijn dat veel 

kinderen hiervoor iets mochten meenemen. Er zijn 10 

kratten gevuld!  Namens voedselbank Rhenen: 

ontzettend bedankt voor alle ingezamelde producten! 

 

Trefwoord 

Van 6 t/m 24 januari is het thema bij de dagopeningen: Gelukwensen. Aan bod komen: 

Gelukwensen, geluk & ongeluk, de maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. Uit de 

bijbel komen hierbij passende verhalen, zoals de Bergrede (Mattheus 5), de beste plek naast 

Jezus (Mattheus 20), genezing van de zoon van een weduwe (Lucas 7) en de bruiloft (Lucas 

14) 

 Luizencontrole 

Zoals altijd zal op de eerste woensdag na een vakantie (8 januari) 

luizencontrole zijn. Wilt u ervoor zorgen dat er op die dag geen gel of 

vlecht in het haar van uw kind zit? Dit maakt het doorkammen van de 

haren makkelijker. We kunnen nog wel een aantal luizenmoeders-  of 

vaders gebruiken. Opgeven kan via kmajoor@ericaschool.nl. 

 

Workshops groep 1/2 en 3/4 

De tweede workshopronde start 23 januari. Momenteel zijn er nog te weinig begeleiders. 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 januari,  7 februari en 14 februari vanaf 13.00 uur We hebben nog de 

hulp van een aantal ouders nodig! 

Timmeren  Theater/toneel 

  

Workshops groep 3 en 4: 23 januari en 6 en 13 februari vanaf 13.00 uur. In totaal zijn nog 4 

hulpouders nodig.   

Bordspelletjes doen 

Koken: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht 

Strijkkralen leggen 
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Topondernemers groep 6 t/m 8 

Kinderen uit groep 6 tot en met 8 krijgen nu met regelmaat een kennisblad mee naar huis om 

thuis te leren. Op school wordt dit blad besproken qua inhoud en wordt met de kinderen 

gekeken hoe je dit thuis kunt leren. Dit vinden we belangrijk om 2 redenen: 

 Hiermee zetten we extra in op kennisontwikkeling, naast de vaardigheden die 

binnen Topondernemers worden aangeleerd. Denk daarbij aan vaardigheden 

als omgaan met (digitale) informatiebronnen, samenwerken, reflecteren en 

presenteren; 

 Hiermee bereiden we kinderen voor op het voortgezet onderwijs, door 

kinderen te trainen in hoe ze een grotere hoeveelheid kennis moeten leren. 

Schoolreizen en schoolkamp 

Het duurt nog even, maar inmiddels zijn de schoolreisjes en het 

schoolkamp voor dit  schooljaar gepland.  Volgende week 

ontvangt u via de mail van de organisatie Club Collect een 

betaallink voor uw kind(eren). Bent u financieel niet in staat het 

schoolreisje/schoolkamp van uw kind(eren) te betalen, dan mag u 

dit aangeven bij Karin Majoor. Samen kijken we dan naar een 

passende oplossing. 

Datum Welke groepen Bestemming Kosten 

20 mei Groepen 1/2  Nog onbekend € 11,- 

20 mei Groep 3a, 3/4, 4a, 4/5 Kasteel Doorwerth en Billy Bird 
Park 

€ 28,- 

3 juni Groep 5a, 6a, 6b, 7a, 7b Archeon € 28,- 

22-23-24 april Groep 8a en 8b Otterlo  € 65,- 

 

Gebedsgroep 

Komende donderdag 9 januari 13.15 uur komt de gebedsgroep 

weer bij elkaar om samen te bidden. Voel je welkom om aan te 

sluiten! In de bijlage vindt u de nieuwjaarsbrief van de 

gebedsgroep. 

 

Ondersteuningsplan Ericaschool 2019-2023 

Het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 is in december door de MR goedgekeurd. U vindt 

dit document in de boekenkast van het ouderportaal onder het kopje “schoolbeleid”. In het 

ondersteuningsplan kunt u lezen hoe wij binnen onze school ernaar streven om in 

samenwerking/overleg met ouders het onderwijs af te stemmen op wat kinderen nodig 

hebben. 

 



 

 

Nieuwe vertrouwenspersoon 

Met ingang van 1 januari 2020 hebben we als school voor kinderen, ouders en personeel 

een nieuwe vertrouwenspersoon: José van Leeuwen. In de bijlage stelt ze zich aan u voor. 

 

Broertjes/zusjes aanmelden 

Het is fijn om vooruit te kunnen kijken en plannen als het gaat om het aantal kinderen dat we 

kunnen verwachten in de kleutergroepen. Heeft u kinderen van 2 of 3 jaar die nog niet zijn 

aangemeld, dan vragen we u dit zo snel mogelijk te doen. Een aanmeldingsformulier kunt u 

krijgen bij Karin Majoor.  

 

Bijlagen  

- Uitnodiging gebedsgroep  

- Nieuwe vertrouwenspersoon  

- Inloopmoment GGD op de Ericaschool 

- 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/ 
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