
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bijna is dit bijzondere schooljaar ten einde. Ook deze laatste 

periode is anders dan andere jaren. De rapportgesprekken 

vinden niet plaats in de school en het afscheid van de groepen 

8 is aangepast. We zijn erg blij dat we toch een manier hebben 

gevonden om het afscheid feestelijk én deels met ouders te 

kunnen vieren.  

Wat de plannen voor de zomervakantie ook zijn, we hopen dat 

iedereen tot rust kan komen van de gekke tijd die hopelijk 

voorgoed achter ons ligt. De laatste vrijdag voor de start van het nieuwe schooljaar komt er 

een kort Ericanieuws jullie kant op, met daarin alles wat goed is om te weten voor de eerste 

week/weken. We wensen iedereen een mooie zomervakantie toe! 

 

Een hartelijke groet namens alle collega’s, 

Suzan Visser 

 

Agenda 
 

Datum Tijd             Onderwerp 

7, 8 en 9 juli Na 14.30 uur Facultatieve rapportgesprekken, telefonisch of digitaal 

8 juli 19 – 21 uur  Afscheidsavond groep 8 A (1) 

13 juli 19 – 21 uur Afscheidsavond groep 8 B 

14 juli 19 – 21 uur Afscheidsavond groep 8 A (2) 

15 juli 16 – 23.30 uur Feest groepen 8 ipv schoolkamp 

16 juli 9.00 uur Ontbijt groepen 8 op school 

 10.00 uur Erehaag voor groep 8 met kinderen en ouders 

 14.15 uur Start zomervakantie 

 

Afscheid 

Juf Anne-Petra heeft een jaar bij ons gewerkt als onderwijsassistente. Ze heeft daarbij een 

zieke juf vervangen. Helaas kan zij na dit schooljaar niet langer bij ons blijven. Wij nemen 

uiteraard als team nog afscheid van haar en zullen haar in het zonnetje zetten en bedanken 

voor haar inzet voor alle groepjes kinderen die zij heeft begeleid. 
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Afscheid 
 

In juni namen wij met een mooi feest als collega’s afscheid van juf Anda. Liever hadden wij 

dat niet gedaan, maar vanwege gezondheidsredenen kon zij haar werk op onze school niet 

langer voortzetten. Ze had dat zelf ook heel graag anders gezien. Wilt u juf Anda bedanken 

voor haar inzet, dan kunt u dat doen door een  kaartje af te geven bij juf Karin Majoor. Zij 

zorgt er dan voor, dat het bij juf Anda terecht komt. Inleveren kan tot de laatste donderdag 

voor de zomervakantie (16 juli). 

 

Luizencontrole: hulp gevraagd! 

Normaal gesproken vindt elke woensdag na een vakantie altijd een 

luizencontrole plaats. Vele handen maken licht werk en we zoeken 

daarom nog een aantal ouders die zo’n 5 x per jaar wil meehelpen. 

Aanmelden bij Karin Majoor kmajoor@ericaschool.nl  

 

Overblijfouders gezocht!  

We zoeken nog een aantal ouders die (minimaal) 1x per week wil helpen tussen 11.30 en 

12.30 uur. Vooral op maandag/woensdag/donderdag/vrijdag kunnen we nog hulp gebruiken. 

In het overblijfuur helpt u in twee groepen een half uur met de lunch (opendraaien beker, 

tafel afnemen na het eten, enz) en buitenspel. De vergoeding hiervoor is 5 euro per uur. Wilt 

u zich aanmelden voor een bepaalde dag of wilt u meer weten? Zoek dan even contact met 

Karin Majoor kmajoor@ericaschool.nl  of Suzan Visser svisser@ericaschool.nl     

 

Gebedsgroep 

De zegen van God wens ik je toe, 

weet dat Hij jou nooit verlaat. 

De zegen van God blijft bij jou, 

overal waar je gaat. 

Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven, 

liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 

Als gebedsgroep bidden we graag voor ieder kind, hun ouders en alle leerkrachten. We 

danken voor mooie gebeurtenissen en leggen moeilijke bij Hem neer. Laat ons weten waar 

we voor kunnen bidden of danken via gebedsgroep@ericaschool.nl  Als bijlage toegevoegd: 

een mooie flyer van de gebedsgroep!  
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Pleinfeest 10 september: 

“Ridders en kastelen”  

Zoals eerder aangegeven gaat het 

pleinfeest op de laatste schooljaar niet 

door. We hebben 10 september als 

alternatieve datum geprikt, dus al in de 

tweede schoolweek! Als het dan door mag 

gaan, houden we de oude tijden aan: van 

17.00 tot 19.00 uur. 

 

Om toch goed rekening te kunnen houden met de corona-maatregelen, hebben we bedacht 

dat het verstandiger is om niet met een "lopend buffet" te gaan werken. Normaal gesproken 

vinden we dat erg gezellig (en lekker!), maar i.v.m. de hygiëne vragen we dit keer elk gezin 

om alleen voor zichzelf eten en drinken, borden, bekers en bestek mee te nemen. Het wordt 

zo een gezellige reuze-picknick in plaats van het gebruikelijke buffet.  

 

Zoals altijd zijn er tijdens dit pleinfeest, dat als thema "ridders en kastelen" heeft, weer allerlei 

leuke activiteiten te doen voor kinderen.  

Voor de onderbouw:  
1. springkussen in de vorm van een kasteel 
 

6. glazen versieren met diamantjes 
 

2. blikgooien op foto's van de meesters en 
juffen 

7. fakkel maken 
 

3. kasteel bouwen met suikerklontjes 8. paardrijden 
 

4. foto van jezelf in een echte schandpaal 9. ijsje eten 
 

5. wapenschild of jonkvrouwenmuts maken  

 
Voor de bovenbouw:  
1. armband maken 
 

6. wijnvat rollen 
 

2. blikgooien op foto's van de meesters en 
juffen 

7. touwtrekken 
 

3. glas in loodraam knutselen 8. boogschieten 
 

4. foto van jezelf in een echte schandpaal 9. ijsje eten 
 

5. je eigen letter kalligraferen  

 

Na de zomer ontvangen alle kinderen voor deze spellen hun strippenkaart. 

We zoeken weer ouders, die 1 of 2 keer een half uur bij een spelletje willen staan om te 

begeleiden. Wilt u helpen? Wij horen het graag!  

U kunt dit laten weten via kmajoor@ericaschool.nl  

 

Pleinfeest: lege blikken gevraagd 
 
Voor het spelonderdeel ‘Blikgooien op foto’s van meesters en juffen’ hebben we nog lege, 

schone conservenblikken nodig. Heeft u er nog één thuis staan? Heel graag inleveren bij de 

leerkracht! 
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Muziekonderwijs – sponsors gezocht 
 
Drie jaar lang hebben we met behulp van een landelijke 

muzieksubsidie mogen investeren in ons muziekonderwijs. De 

subsidieperiode is nu ten einde, maar uiteraard willen wij 

aandacht blijven houden voor goed muziekonderwijs. Graag 

zetten wij het kleuterproject voort, waarbij kinderen in groep 2 

kennismaken met alle facetten van muziek met behulp van zang en dans. Daarnaast willen 

we de instrumentale lessen aan kleuters voortzetten, gericht op het spelen op echte 

instrumenten zoals piano, dwarsfluit, panfluit of viool. Ook voor de bovenbouw zijn we 

plannen aan het uitwerken voor een nieuwe muziekimpuls.  

Uiteraard zit hier een kostenplaatje aan (betaling van muziekdocenten en instrumenten). 

Daarom zijn wij op zoek naar sponsors. Heeft u een eigen bedrijf en wilt u voor dit goede 

doel doneren? Wij maken in ruil daarvoor graag reclame voor u via Facebook, website en het 

Ericanieuws. U kunt zich richten tot Karin Majoor kmajoor@ericaschool.nl  

 

 

Wenmoment nieuwe schooljaar en lokaalindeling 
 
Op donderdag 9 juli van 9.00 – 10.00 uur 

hebben we ons jaarlijkse wenmoment in 

de nieuwe groep. De kinderen zijn dan een 

uurtje met hun nieuwe leerkracht in het 

nieuwe lokaal. Ook de kleuters die vanaf 

mei t/m september 4 jaar worden zijn dan 

een uurtje op school. Als bijlage 

toegevoegd vindt u de lokaalindeling voor 

het nieuwe schooljaar.  

 

Lezen in de zomervakantie 
 
Na de zomervakantie zijn veel kinderen wat teruggezakt in hun leesvaardigheden. Dat is 

jammer. Het is goed en gezellig om in de vakantie veel te blijven lezen; samen en 

zelfstandig. Onder de volgende link staan leuke tips https://jufmaike.nl/zomerdip-lezen-voor-

een-goed-leesniveau/  

Ook de bibliotheek heeft iets leuks: de VakantieBieb: E-books en luisterboeken voor 

iedereen, ook voor niet-leden: https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 

 

Bijlagen: 
• Flyer gebedsgroep 

• Lokaalindeling 

 

 

 

          

 

          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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