
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Terwijl ik geniet van de feestgeluiden op de achtergrond – het pleinfeest is inmiddels in volle 

gang – schrijf ik u deze nieuwsbrief. We 

zijn fijn gestart, groot en klein zijn 

heerlijk opgefrist door de vakantie en 

de sfeer is goed. Verderop in het 

Ericanieuws kunt u meegenieten van 

mooie foto’s van het feestje van 

vandaag. Graag zien we u volgende 

week op de informatieavond. Hierover 

ontving u gisteren al een bericht via 

het ouderportaal. 

 

Een hartelijke groet namens het team. 

Karin Majoor 

 

Agenda 

 
Datum Onderwerp  

14 september Informatieavond groep 1/2a, 1/2b, 8a, 8b, 2/3 en 3a 

16 september Informatieavond groep 4a, 4/5, 5/6, 6a, 6/7 en 7a 

16 september Start plusklas 

16 september Start muzieklessen groep 2 (zie informatie verderop) 

Vanaf 20 september Startgesprekken (zie informatie verderop) 

21 september Techniekshow groep 3-8 

22 september Start muzieklessen groep 5 

27 september Iedereen vrij 

28 september Studiedag voor meesters en juffen, kinderen zijn vrij 

30 september MR-vergadering 

12 oktober Informatieavond plusklas 
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Startgesprekken 
Leerkrachten hopen tijdens de informatieavond volgende veel ouders te ontmoeten. De 

leerkracht zal dan iets vertellen over wat kinderen dit jaar leren en hoe er in de groep 

gewerkt wordt. Wanneer er specifieke ondersteuningsvragen zijn, dan zal de leerkracht u in 

de week van 20 september uitnodigen voor een startgesprek. Ook wanneer u belangrijke 

zaken omtrent de ontwikkeling van uw kind wilt bespreken, dan kunt u een startgesprek 

aanvragen door een berichtje via het ouderportaal naar de leerkracht te sturen. 

 

Geboren! 
Mooi nieuws: Luna en Jason hebben er een broertje bij. 

Hij heet Semm en was al even op school. Heel veel 

geluk gewenst voor het gezin! 

 

 
 

 

 

 

Oproep schoolbieb (het leesplein) 
Het schooljaar is gestart en dat betekent dat we ook weer de schoolbibliotheek open willen 

stellen voor alle leerlingen van de Ericaschool. Gelukkig laten de regels het toe dat een 

enkele hulpouder welkom is in de school, mits op 1,5 meter afstand van andere 

volwassenen, dus de leerkrachten 

Voor de schoolbibliotheek zijn we op zoek zijn naar ouders die daarbij kunnen helpen.  

De schoolbieb is iedere dag open van 8.30-9.00 uur voor de groepen 4 t/m 8. De kinderen 

van groep 3 volgen later in het schooljaar. Zij krijgen na de herfstvakantie boekjes van de 

eigen juf. In het verleden kozen ouders ervoor om een vaste dag de schoolbieb te draaien, of 

dit samen met iemand om-en-om te doen. Uiteraard is de keuze daarvoor aan iedereen zelf.  

Voor de kleuterbieb zijn we op zoek naar ouders die wekelijks één ochtend of middag een 

paar uurtjes willen helpen bij het uitzoeken en uitlenen 

van een prentenboek aan de kleuters. Wanneer 

meerdere ouders zich aanmelden, kunnen we 

rouleren en bent u niet elke week aan de beurt. Als u 

zich opgeeft graag aangeven welke dag voor u het 

beste uitkomt, dan kunnen wij een planning maken.  

  
Mocht U willen helpen in de schoolbibliotheek, dan 

horen we dat graag. Ook als er vragen zijn, zijn we via de mailadressen of het ouderportaal 

te bereiken. U kunt een bericht sturen naar npinkster@ericaschool.nl als u wilt helpen in de 

kleuterbieb, of naar cmahlmann@ericaschool.nl als u wilt helpen in het leesplein (groep 4-8). 

Uiteraard zullen we uitleg geven hoe het systeem werkt en wat de regels zijn voor de 

leerlingen. We hopen dat er voldoende ouders zijn die willen helpen, zodat we snel kunnen 

starten met het uitlenen en innemen van boeken. 

 

mailto:npinkster@ericaschool.nl
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Welkom op school! 
Na de zomer is een aantal nieuwe kinderen gestart op school. We heten hen van harte 

welkom! Het zijn: 

 Groep 1/2a: Sem, Charlize, Mats, Xem, Sara, Kayen en Rahima 

 Groep 1/2b: Jackz, Aron, Sem en Sam 

 Groep 4/5: Hannah 

 Groep 5/6: Mick 

 Groep 8b: Maksim en Thomas 
 

Kanjertraining - groepsvorming 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Veel kinderen kennen elkaar al, maar er zijn ook nieuwe 

leerlingen bij gekomen. Na een zomervakantie leren leerlingen elkaar, de juf of meester 

kennen en moeten wennen aan een nieuw plekje in vaak een ander lokaal. In elke groep 

wordt aandacht geschonken aan de regels die in de klas belangrijk zijn. Er wordt gesproken 

over wat de leerkracht van de leerlingen verwacht, maar ook wat leerlingen van elkaar 

verwachten. De kanjertraining benoemd gewenst gedrag met de petten. Op de website 

https://kanjertraining.nl/ wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. In de bijlage bij de 

Ericanieuws is een stuk opgenomen over de kanjerafspraken. 

 
 

 

Muzieklessen voor de kleuters 
Op 16 september starten de groepen 2a, 2b en 2c met de muzieklessen. Samen met 

professionele muziekdocenten gaan zij zingen, dansen en....muziek maken op echte 

instrumenten. Om thuis te kunnen oefenen krijgen ze een instrument mee naar huis. Dat is 

een panfluit, een dwarsfluit, een viool of een (elektrische) piano. Om gedurende een half jaar 

de instrumenten te mogen lenen, vragen wij van ouders aan groep 2 een vergoeding van 10 

euro voor deze hele periode. We vragen u om dit bedrag 

over te maken op rekeningnummer: 

NL55RABO 03670 254 34 ovv huur muziekinstrumenten. 

Deze week een bruikleenovereenkomst mee. Wilt u deze 

ingevuld inleveren bij de eigen leerkracht? 
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Pleinfeest 
Wat is het geweldig weer vandaag….we laten u graag zien hoe we genieten van onder 

andere doelschieten, het reuzendartbord, tafeltennis, rolbal, ballon hooghouden, het 

springkussen, bidon versieren of een vaantje ontwerpen. Alles staat vandaag in het teken 

van sport. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlagen  
- Bericht van de gebedsgroep 
- Flyer Rhenense Stichting Concerten De Korenwinde 
- Kanjerafspraken 

 
 

 

 

 

 

          

 

          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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