
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Februari; de laatste officiële wintermaand. Echt winters is het nog niet 

geweest, maar wie weet brengt februari nog sneeuw en vorst. De 

toetsperiode ligt weer achter ons en voor de voorjaarsvakantie gaat het 

eerste rapport mee naar huis. Hoewel dit een belangrijk gegeven is, 

staat daarboven voor ons het welbevinden van uw kind. Wat we als 

team daarin bijgeleerd en besproken hebben tijdens de studiedag over 

de Kanjertraining leest u verderop in dit Ericanieuws. 

 

Een hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 
 

Datum Tijd             Onderwerp 

5 februari 8.30 uur Gebedsgroep 

7 februari Hele dag Warme truien dag 

10 februari  Vanaf 14.30 uur Intekenen voor rapportgesprekken in ouderportaal   

11 februari 9.45-11.30 uur Vrouw zoals jij 

12 februari Hele dag Street Wise (ANWB verkeersproject voor alle groepen) 

20 februari 14.30 uur Rapport mee 

21 februari Hele dag Studiedag: alle kinderen vrij 

24-28 feb. Hele week Voorjaarsvakantie 

3 maart Vanaf 14.30 uur Rapportgesprekken 

4 maart  8.30 uur Luizencontrole 

5 maart Vanaf 14.30 uur Rapportgesprekken 

 
 

Welkom! 

In februari verwelkomen we bij de vlinders Tatum en Soumaya. Aleksander komt erbij in de 

bijengroep en bij de eendjes start Lotte. We wensen hen veel plezier op school!  
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Geboren! 

In twee gezinnen is het feest omdat er 

een jongetje is geboren. Bij Pepijn (gr 7) 

en Amélie (gr 1) werd broertje Sepp 

geboren.  

Noa-Lynn (gr 3) kreeg er (naast broertje 

Sepp) nog een broertje bij: Mees.   

Van harte gefeliciteerd allemaal!  

 

Studiedag Kanjertraining 

Tijdens de afgelopen studiedag hebben we als team 

bekende en nieuwe spellen van de Kanjertraining 

gedaan, welke we ook in de groepen gaan inzetten. Op 

speelse manier komen zo diverse emoties en 

groepsprocessen aan bod. We hebben ons opnieuw 

verdiept in het herkennen, erkennen en benoemen van 

emoties bij jezelf en de ander. Ook het ‘meidenvenijn’ 

was een onderwerp die dag en we hebben ons 

gebogen over een nieuw protocol Sociale Veiligheid. 

Als team zien we het belang van een goede 

samenwerking met jullie als ouders. Met elkaar mogen we de kinderen leren positief over 

zichzelf te denken en met vertrouwen in zichzelf én de ander samen te werken en spelen.     

Striptekenwedstrijd  

De leerlingenraad heeft de winnaars bekend 

gemaakt van de striptekenwedstrijd.  

Van alle mooie strips zijn de verhalen van Lieke, 

Irina en Karam uitgekozen voor een prijs. Zij 

ontvingen een Donald Duck Pocket. 

 

Knutselen in de Tollenkamp  

Afgelopen week heeft groep 6B geknutseld in de Tollekamp. 

Samen met de bewoners is de recreatieve ruimte winters 

aangekleed met sneeuwhangers en sneeuwpoppen. Gezellig voor 

oud en jong! 

 

 



 

Methode Engels  

In januari zijn alle groepen gestart met de nieuwe methode voor 

Engels: Stepping Stones. In de afgelopen maanden hebben we 

onderzoek gedaan en voorlichting gekregen. Deze methode start al 

bij de kleuters. Om versneld te groeien naar het in deze methode 

aangeboden hoge niveau werken we met een tussenprogramma 

genaamd ‘Bridging the gap’, wat zich vooral richt op het aanbieden 

van oefeningen rondom de woordenschat. Met deze nieuwe methode 

willen we op een leuke manier goed Engels onderwijs geven en zo de 

overgang naar het voortgezet onderwijs op dit vakgebied ook 

soepeler laten verlopen.  

 

Herinnering: invullen vragenlijst sociale veiligheid 

Inmiddels heeft 36% van de ouders de vragenlijst ingevuld. We willen graag een zo compleet 

mogelijk en dus betrouwbaar beeld krijgen van hoe u als ouders aankijkt tegen de sociale 

veiligheid op de Ericaschool. Wilt u de vragenlijst alsnog invullen als u dit nog niet heeft 

gedaan? Indien u hiervoor geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u een berichtje sturen naar 

kmajoor@ericaschool.nl, dan ontvangt u deze alsnog. 

 

Hulpouder(s) gezocht! 

Op het onverharde gedeelte van ons schoolplein staan 2 voetbaldoeltjes. Na veel voetballen 

is de grond tussen de doeltjes erg ongelijk geworden en zijn kuilen ontstaan. Hierdoor is het 

minder leuk voor de kinderen om lekker te voetballen. Welke ouder kan die grond tussen de 

voetbaldoeltjes (met graafmachine) weer egaliseren? Heel graag uw reactie naar 

kmajoor@ericaschool.nl. 

 

Herinnering: betaling schoolreizen en schoolkamp 

Op 15 januari ontving u van Club Collect in de email een betaallink 

en op 18 januari is dezelfde betaallink naar u verzonden via sms. 

Nog niet iedereen heeft betaald. Wilt u dit zsm doen? 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,- 
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Trefwoord 

Tot 14 februari is het thema bij de dagopeningen: Zorgen. Aan 

bod komen: Zorgen, verzorgen, verzorgd worden, 

zorgzaamheid in de samenleving. De verhalen rond dit thema 

komen uit Lucas, bijv. over de barmhartige Samaritaan, Maria 

en Marta en de blinde man in Jericho. 

Van 17 februari t/m 13 maart is het thema: Ontbreken. Dan gaan de verhalen over ontbreken 

en missen, verliezen en opzoeken, feest van iets terugvinden. Uit Lucas 15 komen de 

verhalen van het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap en de weggelopen zoon. 

 

Zwerfboeken 

We merken dat er de laatste tijd weinig gebeurt met ons  

zwerfboekenstation. Zwerfboeken mogen in de laden in de 

Ericaplaza met de tekst ZWERFBOEK worden neergelegd en 

hieruit mogen ook weer zwerfboeken worden meegenomen! 

 

Bericht van de gebedsgroep 

Woensdag 5 februari om 8.30 uur komt de gebedsgroep weer bij elkaar 

om samen te bidden. Voel je welkom om aan te sluiten! Samen bidden we 

voor de kinderen, de leerkrachten, de school en thuis. Ben je er niet bij, 

maar wil je wel gebedspunten aangeven? Dat kan op 

gebedsgroep@ericaschool.nl. De uitnodiging én tips voor mooie liedjes 

zijn als bijlage toegevoegd bij dit Ericanieuws. 

 

 

Vacatures in de MR 

Samen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het 

gebouw en de arbeidsomstandigheden verbeteren? Wij 

ontmoeten u graag! In de oudergeleding van 

de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (MR) van 

de Ericaschool komen meerdere posities vrij. 

Bent u: een verbinder, kritisch, proactief, een luisteraar, transparant, zichtbaar en objectief?  

Dan bent u geknipt voor een rol in de MR en komen wij graag met u in contact. 

Meer weten over de rol van ouders in de MR? Bekijk de folder: Ik in de MR? of stuur een 

bericht via mr@ericaschool.nl of schiet ons aan op het schoolplein, dan beantwoorden we 

graag uw vragen.  

Hartelijke groeten, de oudergeleding van de MR Ericaschool, 

Jessica Netto, Geriët van de Vis, Paul Daver en Janine van Kruistum 

mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl
https://infowms.nl/sites/default/files/project%20versterking%20medezeggenschap/Brochures%20In%20de%20MR/IndeMR%20basis%20ouders.pdf
mailto:mr@ericaschool.nl


 

Bericht van ‘Vrouw zoals jij’ 

Liefde voor jezelf. Dat is waar relatietherapeute Cocky Drost ons 

de komende Vrouw zoals jij- ochtend meer over gaat vertellen. 

Terugverlangen naar je vroeger, dromen over je later en leven in 

het nu. Waarom sta je waar je nu staat? En ben je daar blij mee of 

voel je ontevredenheid? Hoe kun je leven in het nu? Genoeg 

vragen voor een boeiende ochtend! Wees welkom, dinsdag 11 

februari om kwart voor 10 in de Timmermanswerkplaats aan de Acacialaan 16. Er is oppas 

voor de kleintjes. 

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.  

Protocol echtscheiding 

Helaas kan het voorkomen, dat ouders besluiten om te gaan 

scheiden. Hoe wij de kinderen op onze school hierbij, waar nodig, 

begeleiden en hoe we omgaan met informatievoorziening naar 

ouders na de scheiding kunt u lezen in ons protocol “School en 

echtscheiding”.  

Herinrichting Ericalaan en omgeving  

Vanuit de gemeente Rhenen ontvingen we een informatiebrief betreffende de herinrichting 

van de Ericalaan. Hierin staat onder andere vermeld dat er een duidelijke schoolzone 

ingericht zal worden. De brief is als bijlage toegevoegd. Leest u deze informatie goed, want 

op bepaalde momenten kan een toegangsweg naar de school afgesloten zijn 

Bijlagen  

- Protocol “School en echtscheiding” 

- Uitnodiging gebedsgroep  

- Brief gemeente Rhenen 

 

 

 

 

 

          

 

          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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