
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

We genieten deze dagen van het prachtige weer! Op het schoolplein zijn we ook blij met de 

schaduw die het volle bladerdak geeft, zodat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. 

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd 

schoolkamp, dat in alternatieve vorm ook ontzettend leuk 

bleek te zijn. Volgende week staat ons alternatief voor het 

schoolreisje gepland; een speurtocht aangepast aan de 

groepen (in en om de school, in het bos of in de wijk), 

waarover we u verderop in dit Ericanieuws alle informatie 

geven.   

De komende weken zullen we de Citotoetsen weer afnemen in de groepen 3-8 en bij de 

kleuters vullen we het leerlingvolgsysteem in. Na twee schooljaren met thuiswerkperiodes 

door Corona vinden we het extra belangrijk om naast het monitoren van het welbevinden van 

de kinderen ook te kijken wat de kinderen vakinhoudelijk nodig hebben. We buigen ons als 

team over de inzet van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs in het komende 

schooljaar. Hierover zullen we u op een later moment informeren.  

     

Hartelijke groet namens het team, 

Suzan Visser 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

14 juni 19.30-22.00 uur MR-vergadering 

14 juni Voor 17.00 uur Informatie m.b.t. groepen en leerkrachten 
volgend schooljaar 

16 juni Hele dag  Alternatief voor schoolreis: Elke groep doet een 
speurtocht 

17 juni 19.30-22.00 uur Bestuursvergadering incl. algemene 
ledenvergadering 

18-22 juni Lang weekend vrij Vrijdag, maandag en dinsdag vrij. Dinsdag 22 
heeft het team studiedag. 

24 juni 14.30 uur Ouderportaal beschikbaar om in te tekenen voor 
facultatief rapportgesprek 

29 juni 8.30 uur Inloopspreekuur GGD  
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Welkom!  

Jurre is gestart bij de Bijenklas en Ben bij de Vlinders. Welkom op school jongens! 

Omdat de kleutergroepen nu echt vol zitten starten de kinderen die 

tussen nu en augustus 4 jaar worden pas in na de zomervakantie.   

 

 

Welkom nieuwe leerkracht! 
 

Hallo allemaal! Mijn naam is Luuk. Ik woon in Utrecht. Volgend jaar ga 

ik lesgeven aan groep 6/7. Mijn grote hobby is muziek. Ik speel gitaar 

en ik zing. Ook luister ik er graag naar. Verder hou ik ook van sporten. 

Ik ga er met de groep en mijn collega’s een leuk jaar van maken. Ik 

heb er in ieder geval zin in. Tot volgend jaar! 

 

 

 

Dagopening   

Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal 

nog lang niet afgelopen! In de verhalen van deze periode horen we 

dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus begonnen 

is. Veel mensen vinden het geweldig, maar net als Jezus zelf krijgen 

zijn volgelingen ook met weerstand te maken. De verhalen komen 

deze weken uit Handelingen 9 t/m 16 en gaan vooral over de 

belevenissen van Paulus op zijn rondreizen langs de steden.   

 

Gebedsgroep  

Als bijlage toegevoegd een mooie flyer die vertelt over de warmte & het 

licht van de zon als metafoor voor God. Een prachtige tekst hierover! Op 

woensdag 9 juni komt de gebedsgroep online samen om te bidden voor 

de kinderen en de leerkrachten. Heel graag ontvangt de gebedsgroep 

hiervoor gebedspunten vanuit ouders en kinderen via 

gebedsgroep@ericaschool.nl! 

 

Terugblik: Doekoe actie Coop  

Deze toffe actie heeft de Ericaschool 356 euro 

opgeleverd! Dit bedrag mogen we besteden aan 

nieuwe sport- en spelmaterialen voor alle groepen. 

Ontzettend bedankt aan alle ouders die hieraan 

hebben bijgedragen! 

mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl


 

 

Jeugdgezondheidszorg - herhaling  

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht is op 17 en 24 juni op school voor 

het periodiek gezondheidsonderzoek van de kinderen in groep 7a en 7b. Eerder dit 

schooljaar zijn de kinderen uit de groepen 2 gezien. Kinderen die toen niet aan de beurt 

konden komen zal Esther van den Heuvel (de jeugdverpleegkundige) tijdens de dagen in juni 

alsnog zien.  

 

 

De Ericaschool en corona 

 

Terwijl landelijk de coronacijfers zich de goede kant op 

ontwikkelen, zijn er juist in de gezinnen van de 

Ericaschool de laatste tijd vrij veel besmettingen. Onder 

gezinsleden, maar ook onder leerlingen zelf. Zo is groep 

4/5 vorige week in zijn geheel thuis gebleven. We willen 

u dan ook vragen om extra alert te zijn. Heeft uw kind 

klachten? Is er iemand in de directe omgeving besmet? 

Houd uw kind voor de zekerheid thuis en laat hem of 

haar bij voorkeur testen. 

 

Omdat we momenteel op school nog relatief veel met coronabesmettingen te maken hebben 

organiseren we dit schooljaar helaas geen pleinfeest in de middag en avond, maar alleen 

overdag. We gaan er voor de kinderen op school een gezellige dag van maken met 

verschillende activiteiten. 

 

Bereikbaarheid directie in noodgevallen 

Bericht van Karin Majoor: Soms sturen ouders mij in de avond of in het weekend een bericht 

via het ouderportaal, in de verwachting dat ik dat dan lees. Omdat ik gelinkt ben aan meer 

dan 300 kinderen heb ik echter geen ouderportaal op mijn mobiel. Als ik dus niet inlog op de 

computer, lees ik uw bericht niet. Mocht er sprake zijn van een noodgeval, dan ben ik 

mobiel bereikbaar op het nummer dat in de schoolgids staat.  

 

Eindtoets groep 8 - terugblik 

Wat zijn we trots op onze groepen 8. Voorafgaand aan een kamp - 

wat hebben ze genoten! -  hebben ze een mooie prestatie neergezet. 

Bijna alle kinderen scoorden op de Cito Eindtoets zoals we van hen 

verwacht hadden en sommigen zelfs hoger. Gemiddeld scoorden 

beide groepen 537! Dat is een geweldig resultaat, want het landelijk 

gemiddelde lag op 534,5.    

 

 

  



 

 

Overblijven op school  

Door corona kunnen er al lange tijd geen ouders 

in school komen. Het grootste deel van dit 

schooljaar hebben leerkrachten daarom zelf 

tussen de middag met hun groep gegeten en zijn 

ze met hen in de pauze naar buiten gegaan. Ze 

leverden hierbij dus hun pauze in en kregen 

hiervoor ook een vergoeding. We hebben deze 

opzet geëvalueerd en eigenlijk was het algemeen 

beeld, dat leerkrachten het wel prettig vonden om zelf met hun eigen groep over te blijven. Er 

waren minder vaak ruzietjes, leerkrachten konden hun eigen leerlingen zelf beter observeren 

tijdens de pauze.  

Daarom hebben we besloten om ook na de zomer deze werkwijze voort te zetten. Omdat 

leerkrachten geen pauze hebben, werken ze langer (een half uur per dag). Hier moet 

uiteraard ook na de zomer een vergoeding tegenover staan. Daarom zal de overblijfbijdrage, 

die we de afgelopen jaren gehanteerd hebben, blijven bestaan. U ontvangt hiervoor t.z.t. via 

Club Collect een oproep.  

Wij bedanken alle overblijfkrachten die zich de afgelopen jaren hebben ingezet enorm voor 

hun hulp! De overblijfkrachten die het eerste deel van dit schooljaar op het rooster stonden 

krijgen nog een leuke attentie van ons. 

 

Groepsindeling  
 

Regelmatig krijgen we de vraag of de groepsindeling al bekend is en welke leerkracht voor 

welke groep staat We hebben besloten om de groepsindeling te verspreiden op 14 juni, 

zodat u nog ruim op tijd voor de zomervakantie op de hoogte bent. 

 

 

Zomeractie van de online bibliotheek  
 

In plaats van de Vakantiebieb app (waarin een selectie e-books stond) 

kunnen kinderen dit jaar van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 zonder 

bibliotheeklidmaatschap kiezen uit alle e-books en luisterboeken van de 

Online Bibliotheek. Met een speciaal account mogen zij 10 luisterboeken 

lenen met een leentermijn van 3 weken per boek. Op 31 augustus stopt dit 

account automatisch. Dit is natuurlijk heel interessant voor kinderen die nog 

geen lid zijn van de bieb!  

 

 

 

 

  



 

 

Leerlingenraad – Actie: Kamaria naar school! 

 
De loterij, georganiseerd door de leerlingenraad, was een succes. De opbrengst lag rond de 

350 euro. Vergeet u niet de gewonnen prijzen op te halen? Vorige week hebben we de 

winnende nummers via het ouderportaal gedeeld. 

Er werden in totaal 322 flessen ingezameld. Goed voor €83,50. Binnenkort volgt meer 

informatie over de laatste actie: de veiling. Fijn om te weten dat we zo de meisjes in Kenia 

kunnen helpen met hun wens: ‘naar school gaan!’ net als onze kinderen!  

 

 

Alternatieve schoolreis: Speurtocht!  

Inmiddels is duidelijk hoe ons alternatief voor het schoolreisje 

er uit ziet. Alle groepen gaan op woensdag 16 juni een 

speurtocht doen! Tijdens de speurtocht komen de kinderen 

langs diverse opdrachten of activiteiten die ze met elkaar 

uitvoeren. Bij goed speurwerk wordt aan het eind een beloning 

gevonden.  

Voor de groepen 1/2 geldt dat zij de speurtocht doen in en om de school. Hiervoor zijn geen 

ouders als begeleiding nodig, de onderwijsassistenten zijn die ochtend uitgeroosterd om de 

leerkrachten te helpen. De groepen 3 t/m 5a doen een bosspeurtocht aan de overzijde van 

de Nieuwe Veenendaalseweg. De groepen 3a en 3/4 volgen een wat kortere route dan de 

groepen 4/5 en 5a. De groepen 5/6, 6a, 7a en 7b doen een speurtocht in de wijk rond de 

school met behulp van opdrachten via WhatsApp met een 

spannend wedstrijdelement er in.  

Voor een aantal groepen is begeleiding door ouders nodig. De 

leerkrachten van deze groepen hebben inmiddels ouders 

benaderd. De speurtocht is niet dagvullend, in alle  groepen 

maken we er de resterende tijd een gezellig dagje van met 

elkaar!   

Aandachtspunten: 

• Omdat de kinderen diverse versnaperingen krijgen is het niet nodig een ‘tienuurtje’ 

mee te geven. Wel moeten de kinderen hun gewone lunch mee naar school nemen.  

• Het is handig dat de kinderen van de groepen 3-7 goede wandelschoenen voor in het 

bos aan hebben. Denk ook aan de kleding voor in het bos!  

• Eventuele allergieën graag doorgeven aan de leerkracht. 

• De kosten voor het schoolreisje bedragen slechts een fractie van de reguliere 

schoolreiskosten.  

• Kosten voor het alternatieve schoolreisje: 4 euro per kind.  

• Voor ouders die vorig jaar al betaald hebben geldt dat de kosten van dit jaar af gaan 

van het tegoed. De rest blijft staan tot volgend schooljaar waarin we hopelijk wel weer 

op reis kunnen met de kinderen! 

• Voor ouders die nog niet betaald hebben geldt dat zij via het Ouderportaal een 

verzoekje van de leerkracht krijgen om het bedrag over te maken.     

  



 

 

Werken met groepsdoelen 
 

Ook in dit Ericanieuws een greep uit de groepsdoelen.    

 

 

 

 

 

 
We merken dat veel kinderen het leuk vinden om mee te denken over een passende 

beloning bij het behalen van een doel.  

 

Bijlagen  
- Flyer gebedsgroep 

 

 

 

          

 

          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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