
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De herfst heeft intrede gedaan in de natuur. De 

bomen op ons schoolplein laten hun verkleurde 

bladeren al flink vallen. In tuinen en in het bos 

zijn prachtige herfstkleuren te zien. Met het 

herfstweer volgen ook vaak de 

najaarsverkoudheden bij jong en oud, extra 

lastig in deze tijd waarin Corona weer oplaait. 

We zijn in afwachting van een persconferentie 

waar nieuwe maatregelen afgekondigd zullen 

worden. Wat dit voor het onderwijs betekent weten we nog niet, we stellen u daarvan later 

deze week op de hoogte!  

     

Hartelijke groet, ook namens de collega’s, Suzan Visser 

 

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

1 nov – 4 nov Vanaf 14.30 uur Intekenen in het ouderportaal voor tussentijdse 
rapportgesprekken  

8 nov – 12 nov Vanaf 14.30 uur Tussentijdse rapportgesprekken 

8 nov Hele dag Schoolfotgraaf 

15 nov Hele dag Studiedag; de kinderen zijn vrij 

16 en 18 nov Vanaf 14.30 uur Voorlopige adviesgesprekken groepen 8 

16 nov 8.30 – 9.00 uur Inloopspreekuur GGD 

18 nov 14.30 – 15.30 uur Mad Science 1 

25 nov 14.30 – 15.30 uur Mad Science 2 

30 nov 19.30 – 22.00 uur GMR-vergadering 
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Welkom!  

Na de herfstvakantie is een instroomgroep gestart; de Bijen, bij juf Rianne en juf 

Nicky. We hadden al de Vlindergroep (1/2A) en de Eendjesgroep (1/2B).  

We heten de nieuwe kinderen van de bijengroep van harte welkom: Sharick, Ties, Tim, Elvi, 

Jule, Dani, Sharon, Zoha, Faisal en Julia. In november starten Nora, Simon en Timo. We 

wensen hen een heel fijne tijd op de Ericaschool! 

Geboren!  

Noah (groep 3A),  Matthea (groep 1/2B), 

Louisa en Jonas hebben een zusje 

gekregen! Van harte gefeliciteerd met de 

geboorte van Anna!  

Veel geluk! 

 

Gebedsgroep 

Aanstaande woensdag is het Dankdag. Dank je mee met dit 

mooie lied?  

Bid je met ons mee? We komen elke eerste woensdag van de 

maand samen om te bidden. Voor vragen of aanmelden, mail 

naar gebedsgroep@ericaschool.nl  

 

 

Terugblik Kinderboekenweek 

We hebben een gezellige 

Kinderboekenweek achter de rug waarbij 

in alle groepen rond het thema ‘Wat wil 

je worden’ is gewerkt en gelezen. De 

Ouderraad schonk elke groep een nieuw 

leesboek naar keuze. Op de foto uit elke 

groep een leerling met het nieuwe boek. 

Enorm bedankt! De kinderen zijn er blij 

mee!  
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Terugblik EHBO/BHV training  

Een deel van het team volgt jaarlijks een uitgebreide EHBO en BHV 

training. Begin oktober zijn alle mogelijke scenario’s weer geoefend; van 

gebroken arm tot reanimatie en van verbandjes aanleggen tot ontruiming 

bij brand. 

 

Terugblik ontruimingsoefening 

Op dinsdag 26 oktober hebben we weer een ontruimingsoefening gehouden. De nieuwe 

kinderen hebben we vooraf uitgebreid ingelicht. De installatie werkte goed en binnen vier 

minuten stonden alle groepen met gecheckte aanwezigheid van alle kinderen op de juiste 

plek op het plein. We hopen dat het nooit nodig is zo snel de school te moeten verlaten, 

maar een fijn idee dat we dit weer even geoefend hebben met elkaar. 

 

Reünie groep 8 

Elk jaar organiseren 

we in oktober een 

reünie voor groep 8 

van het vorige 

schooljaar. Afgelopen 

week was het weer 

zover. We hebben 

genoten van de 

oudleerlingen, hun 

verhalen over de 

eerste weken op het 

voortgezet onderwijs 

en de ontspannen 

manier waarop ze weer contact hadden met elkaar. We maken op dit moment ook altijd 

gebruik van de mogelijkheid hen het onderwijs, dat ze bij ons op de Ericaschool hebben 

gehad, te beoordelen. Wat vonden ze fijn of goed geregeld en waar zijn voor ons nog dingen 

te verbeteren?  

 

Oproepje! 

Heeft u thuis stukjes stof over? Lees dan dit oproepje! Binnenkort starten bij ons de 

workshop-rondes weer voor alle groepen. Voor één van de workshops zijn we nog op zoek 

naar een voorraad lapjes stof van verschillende textuur. Heeft u thuis een lapje dat zacht, 

ruw, glad, geribbeld, van jute, fluweelachtig o.i.d. is en wilt u er vanaf? Heel graag inleveren 

bij juf Karin Majoor. 

 

 



 

 

 

Dagopening   

De verhalen over Jozef uit het bijbelboek Genesis (hoofdstuk 37 tot 

46) staan centraal tot eind november. Welke dromen heb jij? En hoe 

zat dat bij Jozef?  

 
 

Schoolfotograaf 
 
Op maandag 8 november is de schoolfotograaf weer in de school. 

Drie ouders van de Ouderraad assisteren bij de logistiek zodat alle 

groepen als geheel en elk kind afzonderlijk op de foto gezet 

worden. In de middag worden ook de schoolgaande 

broertjes/zusjes samen op de foto gezet.  

 

 

Veiligheid rondom de school 

 
Zeker nu de dagen met minder weer of kou er aan komen 

en er mogelijk meer kinderen met een auto naar school 

worden gebracht, willen we u vragen goed op de veiligheid 

te letten rondom de school. Veel kinderen mogen zelf naar 

school fietsen, let daarop als u met de auto komt! 

Daarnaast krijgen we regelmatig klachten van 

omwonenden over het parkeergedrag van ouders. 

Parkeren voor een uitrit of op een grasveld dat bedoeld is als gemeentetuin mag niet en kan 

door de politie beboet worden tijdens een onaangekondigde controle. 

 

Inloopspreekuur GGD 

 
Net als voorgaande schooljaren hebben we af en toe een inloopspreekuur met Harmke van 

Doorn van de GGD. In de bijlage stelt ze zich voor en vertelt ze wat ze voor jullie als ouders 

kan betekenen. Fijn om een moment te hebben waarop u -na het op school brengen van uw 

kind(eren)- laagdrempelig uw vragen rondom opvoeding kwijt kunt. We reserveren hiervoor 

een gespreksruimte waar u ongestoord met Harmke kunt spreken. 

Het eerste inloopspreekuur is op dinsdag 16 november van 8.30 – 9.00 uur.  



 

 

 

 

 

Vooruitkijken naar Kerst 

 

Het lijkt nog ver weg, maar volgende maand al mogen 

we het Kerstfeest met elkaar vieren. Hierbij alvast wat 

informatie over de vieringen voor alle groepen. We 

hopen dat onze plannen ondanks de huidige 

coronacijfers door kunnen gaan. Zo niet, dan hoort u 

dat uiteraard. 

De onderbouw (groep 1 tot en met groep 4a) viert -

hopelijk met ouders- Kerst in de Ontmoetingskerk. Het prentenboek “Welkom in de stal” zal 

centraal staan tijdens deze viering. 

De onderbouwviering vindt plaats op woensdag 22 december van 18.30 tot 19.15 uur. 

 

De bovenbouw (groep 4/5 tot en met 8) zullen Kerst in de klas vieren. Daar horen zij het 

verhaal, zingen mooie Kerstliederen en eten met elkaar. De bovenbouwviering vindt plaats 

op dinsdag 21 december van 18.00 tot 20.00 uur. Als alles door kan gaan eindigt deze 

viering op het plein, waar ouders erwtensoep kunnen eten en de kinderen met elkaar het lied 

“a long time ago” zingen.  

 

In de volgende nieuwsbrief geven we u meer informatie en weten we waarschijnlijk ook meer 

wat er kan ivm corona. 

 
 

Bijlagen: 

- Bericht vanuit het gemeentehuis over project ZAAP 

- Flyer turngroep jongens Excelsior Achterberg 

- Flyer Stichting Muziek Onderwijs Rhenen 

- GGD Inloopspreekuur met Harmke van Doorn 

 

  

 

 

      

 

          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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