
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

We hopen dat iedereen heeft genoten van de meivakantie. In de komende periode staan 

weer diverse activiteiten gepland naast de gewone invulling van de schooldagen; 

schoolkamp voor groep 8, schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 en workshops in verschillende 

groepen.  

Vanavond staat de ouderavond gepland over de Kanjertraining. 

Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u toch komen? Heel 

hartelijk welkom! We starten om 19.30 uur in Erica Plaza en hopen 

veel ouders te ontmoeten! 

 

Hartelijke groeten vanuit de Ericaschool  

 

Agenda 

 
Datum Tijd  Onderwerp 

9 mei 19.30 – 21.30 Ouderavond over de Kanjertraining 

11 – 13 mei  Schoolkamp groep 8a en 8b 

13 mei  Gebedsgroep Ericaschool 

17 mei 19.30-22.00 GMR vergadering 

20 mei Hele dag Schoolreis groep 1 t/m 7 

22 mei 10.30 Schoolgezinsdienst Ontmoetingskerk 

25 mei Hele dag  Studiedag personeel, kinderen vrij 

26 – 27 mei Hele dag Hemelvaartsdag: vrij én de vrijdag er na: vrij 

30 mei – 2 juni Vanaf 18 uur Avondvierdaagse 

31 mei en 3 juni Diverse tijden Open gymlessen (meekijken door ouders) 

6 – 10 juni   Pinkstervakantie 
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Welkom!  

In de junglegroep 1d start Isa. Welkom Isa, veel plezier op de Ericaschool!  

 

Lied van de maand  

https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s ‘Weet je dat de 

lente komt?’ is het lied van de maand mei. De meeste kinderen 

kennen het lied inmiddels, zoekt u het thuis ook eens op? 

 

Terugblik Koningsspelen 

 

De school kleurde oranje en rood/wit/blauw voor de 

Koningsspelen! Het was prachtig weer en veel 

kinderen kwamen verkleed of geschminkt naar 

school. Rondom de school waren voor de 

groepen veel verschillende spellen uitgezet en 

werd er fanatiek meegedaan.  

 

 

Terugblik Invictus games 

 

Op vrijdag 22 april hadden groep 6/7 en 7 een speciaal uitje: meedoen met activiteiten op de 

Invictus Games in Den Haag. Wat een geweldige ervaring! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s


 

 

Vanuit de gebedsgroep  
 
Stel je voor je komt na een schooldag naar huis en niemand is thuis. Wat een teleurstelling! 

En je hebt toch zoveel te vertellen! Van de rekentoets waar je bijna alles goed had. Van de 

ruzie op het schoolplein. Van de nieuwe juf die jullie klas Engels gaat geven. Maar als je 

thuis de deur opendoet wacht mama of papa niet op jou met een koekje en lekker drinken 

zoals altijd. Opeens heb je een idee. Je pakt de telefoon en belt oma op. Oma heeft altijd tijd 

voor je en wil vast wel horen wat je allemaal hebt meegemaakt. 

Er is nog iemand die altijd graag naar je luistert: God. Met Hem kan je 

altijd praten. Hij is altijd bereikbaar en Hij doet ook geen dutje waarbij je 

Hem niet mag storen. Vertel Hem war je mee bezig bent. De mooie 

dingen, maar ook de dingen die je verdrietig maken. In de Bijbel staat: 

“De HEER hoort als ik tot Hem roep.” (Psalm 4:4)   

Hier nog wat liedjes om mee te zingen: 

• Lees je Bijbel, bid elke dag 

(https://www.youtube.com/watch?v=kBM_jLumFO4)  

• Altijd als ik bid tot U (https://www.youtube.com/watch?v=wG0swxdnt38)  

• Daarom bidden wij (https://www.youtube.com/watch?v=yOdOos1LCfU) 

• Gebed – Opwekking Kids (https://www.youtube.com/watch?v=1Xft4PxTGfc)  

• God is goed (https://www.youtube.com/watch?v=3EwGBkZS6G4) 

Ook wij van de gebedsgroep vertellen aan God wat ons bezig houdt. Wij danken Hem dat jij 

er bent en bidden ook voor je. 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 of stop een briefje in de brievenbus in Erica Plaza. 

Als andere ouders willen aansluiten horen we dat graag! We komen op vrijdag 13 mei 

samen.  

Lieve groet van Geertje, Gerdien en Sabine 

 

 

Herhaling: Schoolreizen 2022!  

 
Op vrijdag 20 mei staan de schoolreizen gepland voor de groepen 1 

t/m 7. Hiervoor heeft u inmiddels een betaalverzoek via Club Collect 

ontvangen. Nog niet alle ouders hebben betaald; wilt u controleren 

of uw betaling is afgerond? 

 

Let op: Check vóór 20 mei of de juiste telefoonnummers in geval van nood in het 

ouderportaal staan genoteerd.  

 

Vetrektijden, bestemmingen en aankomsttijden vindt u in het Ericanieuws van april 2022. 

 

 

Oproepje! 

 
Op woensdag 6 juli zullen we in het ouderportaal de fotoalbums van het huidige schooljaar 

verwijderen. Denkt u eraan om vóór die tijd de foto's die u wilt bewaren te downloaden!  

https://www.youtube.com/watch?v=kBM_jLumFO4
https://www.youtube.com/watch?v=wG0swxdnt38
https://www.youtube.com/watch?v=yOdOos1LCfU
https://www.youtube.com/watch?v=1Xft4PxTGfc
https://www.youtube.com/watch?v=3EwGBkZS6G4
mailto:gebedsgroep@ericaschool.nl


 

 

Vanuit de gemeente Rhenen én de Ericaschool 
 

Hallo,  

 

Ik ben Waled, ik zit in groep 7 en ik ben de kinderburgemeester van gemeente Rhenen.  

Ik krijg veel de vraag wat een kinderburgemeester allemaal precies doet. Dit is het antwoord: 

Hij of zij gaat mee met de burgemeester naar evenementen zoals sinterklaas, koningsdag en 

de dodenherdenking. En is de kinderburgemeester de stem van de kinderen van de 

gemeente Rhenen. Dus luistert hij naar alle meningen van de kinderen. Wat ze goed vinden, 

of wat ze dwarszit. En heb ik maandelijks overleg in de gemeente met de burgemeester en 

een mevrouw die me helpt. Dan hebben we het over welke evenementen we binnenkort 

krijgen en wat voor ideeën we zelf hebben.  

 

Groeten, Kinderburgemeester gemeente Rhenen, Waled 

 

  

Vanuit het bestuur van VPCO 

 
Graag praten we u bij over de activiteiten die we de afgelopen periode als bestuur van VPCO 

Rhenen (waaronder de Ericaschool en de Springplank vallen) hebben ondernomen.  

• Er is, in samenwerking met Verus (De Vereniging voor Christelijk en Katholiek 
onderwijs) gewerkt aan vernieuwing van de statuten. Deze zullen tijdens de ALV van 
24 mei worden voorgelegd aan de leden. Hierover volgt nog een apart bericht.  

• Op beide scholen heeft een audit plaatsgevonden. Op onze scholen zijn teamleden 
opgeleid tot auditoren. Een auditteam van de Ericaschool heeft de Springplank 
bezocht en een auditteam van de Springplank is op de Ericaschool op bezoek 
geweest. Op basis van een vaste lijst van criteria hebben de auditteams elkaar 
beoordeeld. Om een goede beoordeling te kunnen maken hebben er lesbezoeken 
plaatsgevonden, is er met ouders, leerkrachten, directieleden, specialisten en met 
leerlingen gesproken tijdens de auditdag. Ter voorbereiding bekeek het auditteam 
reeds belangrijke documenten van de school, zoals bijvoorbeeld protocollen, het 
schoolplan, de jaarplannen, het ondersteuningsplan en de schoolgids. De 
auditteams werden tijdens hun audit begeleid door een extern deskundige. Beide 
scholen hebben van elkaar mooie complimenten gekregen, maar ook goede tips 
ter verbetering. Met als doel om toe te werken naar nog mooier en uitdagender 
onderwijs voor onze kinderen! Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst ook 
scholen buiten ons bestuur worden betrokken bij de audits. 

• Samen met de twee scholen in Amerongen werken we aan een strategisch 
beleidsplan. De uitgangspunten die we hebben vastgesteld, na een inventarisatie 
door alle bestuursleden, zullen in een volgende fase worden uitgewerkt door de 
managementteams van de scholen. Belangrijke pijlers van het strategisch 
beleidsplan zijn: 

• Professionele cultuur 

• Partnerschap (met ouders, de buurt, de plaats, de federatie) 

• Inclusief onderwijs (iedereen hoort erbij) 

• Samenhang (tussen wat gebeurt op schoolniveau, op bestuursniveau en federatief 

niveau) 

Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolg. Het is een mooie voorbereiding op het 

nieuwe schoolplan 2023-2027, dat de scholen in schooljaar 2022-2023 weer gaan schrijven. 

Graag betrekken we hierbij volgend schooljaar ook uw inzichten en ideeën rondom wat 

belangrijk is voor het onderwijs op onze scholen. 



 

 

Veiligheid 
 

Een aantal stoepranden rond de school zijn geel gemarkeerd. Dit 

betekent dat hier niet gestopt mag worden voor het laten in- of 

uitstappen van kinderen. Parkeren mag zeker ook niet. We zien 

regelmatig dat dit toch gebeurt. Wilt u hierin de verkeersregels 

volgen? De BOA van de gemeente Rhenen controleert regelmatig en 

een boete is prijzig! 

 

 

Terugblik schoolvoetbal 

 
Gelukkig kon dit schooljaar ook het 

schoolvoetbaltoernooi weer doorgaan. Diverse 

teams streden sportief voor de winst. Eén van 

de teams sleepte ondanks het natte, koude 

weer de tweede prijs in de wacht. Gefeliciteerd! 

Natuurlijk mochten zij alle klassen rond met hun 

gewonnen beker. Namens alle kinderen: dank 

aan alle ouders én de ouderraad voor jullie 

ingezette hulp! 

 

 

Vanuit ‘Vrouw zoals jij’ 
 

Bij Vrouw zoals Jij kom je 'vrouwen zoals jij' tegen en tóch zijn we stuk voor stuk heel 

verschillend. Iedere vrouw is ánders, zowel van buiten als van binnen! Dinsdagochtend 10 

mei, gaan we aan de slag met dit gegeven. Aan de hand van het thema 'Ik ben.....wie bén 

ik??', gaan we onder leiding van de creatieve Joy van Laar iets zichtbaar maken van onszelf. 

We gebruiken hiervoor penseel, verf, potloden, krijt enz. Het wordt léuk en misschien ook wel 

een beetje spannend, want wát, of liever gezegd wíe komt er onder jouw handen 

tevoorschijn? Ook al zijn we met 'vrouwen zoals jij' bij elkaar, dat de resultaten héél 

verschillend zullen zijn weten we nu al zeker! Om mee te doen aan deze vrolijke ochtend 

hoef je absoluut geen creatief talent te hebben. Plezier staat bovenaan! 

 

We komen weer bij elkaar van 10.00 - 11.30 uur. Koffie/thee en lekkers vanaf 9.45 uur. 

De allerkleinsten zijn ook welkom. De toegang is gratis. Een gift voor de onkosten is altijd 

welkom; ons spaarpotje staat klaar. 

We hopen je te zien op 10 mei in de Timmermanswerkplaats, Acacialaan 16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bijlagen: 
 

• Protocol schoolreis ter informatie voor alle ouders 
• Brief uitnodiging open gymlessen met daarin de tijden per groep 

 
  

 

 

      

 

 

          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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