
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Na een extra lange voorjaarsvakantie waarin we 

konden genieten van zonnig weer zijn we vandaag 

weer gestart op school. Weinig activiteiten op de 

ouder-agenda deze maand, maar binnen de 

schoolmuren gebeurt er weer van alles! We zijn erg blij 

dat we weer groepsdoorbroken mogen werken en er 

weer externen in de school mogen komen. We starten 

daarom komende week de workshoprondes voor 

groep 3 en 4 weer op waarbij de kinderen drie weken lang een technische, sportieve of 

creatieve activiteit met elkaar doen en zo hun talenten op een andere manier kunnen laten 

zien. Voor de groepen 6 start volgende week het klassenorkest-project waarin de kinderen in 

een aantal weken toewerken naar een mooie uitvoering op hun instrumenten voor publiek.  

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

22 maart 19.30 – 22.00 uur GMR vergadering 

31 maart 19.00 – 21.00 uur Slotconcert klassenorkest groepen 6 

 

 

Geboren! 

Bij Eljada (groep 4/5) en Sifra (groep 2/3) is begin 

februari een zusje geboren.  

We feliciteren deze grote zussen en de ouders van 

harte en wensen het gezin veel geluk toe!  
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Afscheid 

Na vele jaren te hebben gewerkt op de Ericaschool, eerst als 

invalkracht en vervolgens als vaste kracht, heeft juf Annemyrte 

besloten haar werk als leerkracht voorlopig neer te leggen. Zij heeft 

aangegeven mogelijk over enige tijd wel weer beschikbaar te zullen 

zijn als invalleerkracht. Heel welkom uiteraard! 

We hebben haar als team tijdens de studiedag in het zonnetje gezet 

en bedankt. Onder de cadeaus ook een map met mooie woorden 

van leerlingen die zij in de klas heeft gehad. We bedanken ook via 

deze weg juf Annemyrte voor haar inzet, oog voor het individuele 

kind en gezellige momenten met de gitaar. 

 

Vanuit de gebedsgroep  

God is een schuilplaats! 

Heb jij een plek om naar toe te gaan, als je bang bent, of 

verdrietig, boos of blij? Misschien heb je wel een toffe hut 

gemaakt in je buurt, is je slaapkamer het fijnste plekje om te 

zijn of ben je het liefste bij je ouders om je veilig te voelen.  

 

Weet je dat je ook bij God kan schuilen? Dat Hij een veilige 

plek wil zijn, als jij die even niet hebt? 

 

In de Bijbel staat ook een verhaal over een man, die een veilige plek nodig had; David. In 1 

Samuel 22 lees je over David. Hij was op de vlucht voor een belangrijke koning. Tijdens zijn 

vlucht vond hij een grot om in te schuilen. Het was zo’n fijne plek, dat zelfs zijn familie 

daarnaartoe kwam om te schuilen. En niet alleen zijn familie, maar ook mensen die het 

moeilijk hadden, die in de problemen zaten.  

 

David is er niet meer. Jezus wel. Jezus heeft hier op aarde geleefd, is gestorven aan het 

kruis, maar ook weer opgestaan. Hij leeft! Hij wil jouw beste Vriend zijn, jouw Vader, jouw 

schuilplaats. Als je bij Jezus schuilt, dan gaat Hij je helpen! En net als bij David, is iedereen 

welkom bij God, ook jij. Kom maar gewoon zoals je bent en Hij zal je Zijn vrede geven.  

 

Om mee te zingen:  Onderbouw 

• Ik zag een kuikentje 'k zag een kuikentje - YouTube  
• God is goed God is goed - Herman Boon - YouTube 
• Ik ken je wel 42 Ik ken je wel oke4kids - YouTube 

Bovenbouw   

• Licht LICHT // Officiële videoclip // Themasong #LICHT campagne - YouTube 
• I praise you in the storm Praise you in this storm with lyrics - Casting Crowns - 

YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1lHlIeOtIQM
https://www.youtube.com/watch?v=3EwGBkZS6G4
https://www.youtube.com/watch?v=jJNdvKTLHKY
https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI
https://www.youtube.com/watch?v=dB4eC55dh-U
https://www.youtube.com/watch?v=dB4eC55dh-U


 

 

 

Ook wij van de gebedsgroep willen danken dat jij er bent en voor je bidden. Heb je iets 

bijzonders meegemaakt en wil je God daarvoor danken? Of vind je iets moeilijk en wil je 

daarvoor gebed? Geef het door via ons emailadres: gebedsgroep@ericaschool.nl. Wij 

komen op woensdag 9 maart samen om te bidden. Wil jij als ouder nou ook meebidden, 

maar komt een andere dag beter uit? We horen het graag van je.  

Lieve groet van Erica, Ryanne, Geertje, Gerdien en Sabine 

 

Vanuit de Ouderraad 
 

De maatregelen versoepelen en dat biedt voor ons als OR ook weer meer mogelijkheden. Zo 

kunnen we weer bij elkaar komen voor de gezellige 

vergaderingen. En in school meer bijdrage en 

ondersteunen aan de gezelligheid. 

 

We kijken nog heel even terug naar Valentijn, wat 

hebben de kinderen de vlaggetjes prachtig 

versierd! Juf Karin heeft ze samen met juf 

Jacqueline opgehangen, het was een vrolijk en 

gezellig gezicht in de Plaza en de gangen.  

 

Ook hebben we met de meesters en juffen weer een gezellige bioscoopmiddag 

georganiseerd, waarbij de OR gezorgd heeft voor een zakje popcorn/ chips en limonade. 

Een leuke middag om de voorjaarsvakantie in te luiden. 

 

Als we vooruit kijken zijn we bezig met de voorbereidingen voor Pasen. Naast deze vaste 

feestelijkheden brainstormen we ook over nieuwe initiatieven die bijdragen aan een gezellige 

schooltijd. Lijkt het je leuk om hier ook aan bij te dragen, neem dan even contact met mij op. 

Dan kan ik meer vertellen over de OR. 

 

Groetjes Marilou   tel. 0655377387 

 

 

Vanuit de werkgroep Schoolgezinsdienst 

De schoolgezinsdienst die gepland stond op zondag 20 maart gaat niet door. We 

onderzoeken de mogelijkheid voor een schoolgezinsdienst in mei. Als dit lukt hoort u daar in 

een volgend Ericanieuws van.  

Het lied van de maand maart is God heeft een plan met je leven 

https://youtu.be/ZN034PuKBTY. God zorgt voor je en roept je op om grote dingen voor hem 

te doen. Hij wil dat je zijn liefde en kracht ervaart en deelt met anderen. Hij heeft een plan 

voor jouw leven en roept je op om de talenten die Hij je heeft gegeven te ontwikkelen! 

  

“Vraag God om hulp en de hemel gaat open 

Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 

In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd 

God is trouw”. 

 

mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl
https://youtu.be/ZN034PuKBTY


 

 

Topontdekkers 
 
Het thema waar de komende tijd aan wordt gewerkt is “Natuur en seizoenen”. Zo hebben we 

met groep 6 al een start gemaakt over koraal. Heeft u ooit van een atol gehoord? Groep 6 

kan u hier van alles over vertellen!  

 

Van het water en al het wonderlijke uit de oceanen, blikken we in groep 7 en 8 ook terug op 

de watersnoodramp uit 1953. Een ontzettend interessant onderwerp waar kinderen als 

verwerking een journaal maken hierover.  

 

Hoe groeit een zaadje uit tot een bloem? Hoe werken vulkanen? Diverse interessante 

onderwerpen komen aan de orde! Hieronder een voorbeeld van een lapbook (gr 6) 

 
 

Vanuit de werkgroep Pleinfeest 

Op 7 juli 2022 sluiten we het schooljaar weer af met een groots pleinfeest. We zijn al druk 

bezig met de voorbereidingen, hierover later meer. Wel alvast een verzoek: 

Op het pleinfeest willen we met de kinderen het spel croquet en jeu-de-

boules (plastic ballen) spelen. Heeft een van jullie één van deze spellen thuis 

of kennen jullie iemand die dit spel heeft en wat wij mogen lenen? Laat het mij 

dan weten.  

Daarnaast sparen we lege Pringle-bussen voor een spel. Graag inleveren bij de eigen 

leerkracht van uw kind. 

Alvast bedankt, Jolie Esmeijer  jesmeijer@ericaschool.nl 

 

Samen voor Oekraïne  
 

Een goed idee van Guus uit groep 7a wat we als school graag 

oppakken! Zoals we allemaal weten is het oorlog in Oekraïne. Wij als 

Ericaschool willen ons inzetten om het goede doel Giro 555 te steunen. 

Dit willen we doen door lege statiegeld flessen in te zamelen. De 

kinderen kunnen de lege flessen in de Erica Plaza inleveren, de 

opbrengst storten we op Giro 555. 

 

 

 

mailto:jesmeijer@ericaschool.nl


 

 

 

 Sparen jullie weer mee? 

U heeft hem vast wel eens zien staan: de ton voor lege batterijen. In 

de afgelopen drie jaar heeft de Ericaschool 127 kg lege batterijen 

ingezameld. Daar zijn we heel blij mee, want lege batterijen zitten 

nog vol pluspunten. Ingezamelde batterijen leveren waardevolle 

metalen op, zoals ijzer, lood, zink en mangaan. Daar maakt Stibat 

weer nieuwe producten van. Fietsen, 

brilmonturen, pannen, bestek, leidingen of dakgoten... en nog veel 

meer. 

Als school sparen we € 0,25 per ingezamelde kilo lege batterijen. 

Dat betekent dat de Ericaschool in de afgelopen maanden € 31,75 

heeft gespaard! Sparen jullie weer mee? De ton staat bij de hoofdingang.  

 

Terugblik op de studiedag 

Op donderdag 24 februari hadden we als team 

een studiedag. We zijn onder andere verder 

gegaan met begrijpend lezen, één van de 

speerpunten uit ons jaarplan. Leesmotivatie is 

een belangrijke pijler om goede resultaten te 

krijgen voor begrijpend lezen. Onze mooie 

schoolbibliotheek wordt dan ook in alle groepen 

gepromoot en goed benut door de meeste 

kinderen. Kent u het gevoel nog van ‘je 

verliezen in een boek’? We merken dat lezen 

naast de ontspanning die het brengt ook een 

grote woordenschat oplevert. Genoeg om met 

elkaar weer aan de slag te gaan! 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

          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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