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Nieuws van de Ericaschool! 

Beste ouders, verzorgers. 

De voorjaarsvakantie is begonnen! Een weekje een ander ritme. Voor de een betekent dit op vakantie, 

voor de ander is het dagjes weg, of een combinatie van werken en thuis, maar hopelijk beleeft iedereen 

een stukje ontspanning, gezelligheid en opladen in welke vorm dan ook.  

Terugblik 

Er is weer hard gewerkt in de afgelopen periode. De CITO-toetsen werden gemaakt. Dat geeft veel 

informatie over de ontwikkeling van de kinderen, waardoor wij ook weer goede plannen kunnen 

maken voor wat er nodig is in het onderwijs aan de kinderen. De rapporten werden geschreven. 

Rapporten waarin we de balans belangrijk vinden tussen wat kun je allemaal al met rekenen, lezen, 

taal, etc., hoe ziet dat er uit als we dat vergelijken met allerlei gemiddelde data (CITO) en aan de 

andere kant ‘wie ben jij’, wat zijn je talenten en wat wil je nog leren. 

Als team hadden we een tweetal studiedagen deze periode. De eerste om onze units weer goed 

voor te bereiden en de tweede om de toetsresultaten goed te analyseren. Op die dag hebben wij 

ons ook gebogen over het Engels onderwijs. Een van onze speerpunten van dit schooljaar. Dit 

resulteerde gelijk in meer lessen Engels.  

In de units (orientatie op jezelf en de wereld; biologie, aardrijkskunde, burgerschap, geschiedenis) 

werd er veel onderzocht en geleerd. Groep 1 en groep 1/2 leerden heel veel over emoties aan 

de hand van het prentenboek ‘Het kleurenmonster’. Groep 3 ging aan de slag met gezondheid. 

Hoe zorg je goed voor je eigen lichaam. Van tanden poetsen tot gezond eten en buiten spelen. 

Met mooie leskisten gingen ze aan de slag en wat weten de kinderen het goed!! Groep 4/5 ging 

op onderzoek uit naar culturen en geloven. Wisten ze bij het begin van de unit nog niet van het 

bestaan van wereldreligies af, nu kunnen ze er heel veel over vertellen. Meer weten over andere 

culturen en andere geloven zorgt er ook voor dat er meer begrip is. Ze werden 1,5 uur rondgeleid 

door dominee Verspui in de kerk in Otterlo. Ik sprak dominee Verspui later even en hij was onder 

de indruk van wat veel en wat een goede vragen onze kinderen stelden en hoeveel betrokkenheid 

er was. U begrijpt, dat maakt trots. Ook kreeg deze groep een gastles over het boeddhisme en 

brachten zij een bezoek aan het Open Luchtmuseum waar feesten vanuit verschillende religies 

werden gevierd. Groepen 6 en 7 gingen aan de slag met het menselijk lichaam. Wat zit een 

lichaam ingenieus in elkaar! Het werkt allemaal zo afgestemd. De unit begon met een bezoek 

aan Corpus ook daar was veel te leren en te ontdekken. Groep 8 ging aan de slag met 

mensenrechten en ook de kinderrechten. Hoe zijn deze ontstaan en wat is de functie er van? En 

wat gebeurt er eigenlijk met deze kinderrechten op het moment dat er oorlog is in je land, je 

vluchteling bent of er een aardbeving is? De units worden 2 weken na de vakantie afgerond en 

dan gaan we weer aan de slag met de volgende unit.  

 

 



 

STAPSTEEN NAAR DE WERELD! 
 

 

 Vooruitblik - Agenda 

Zie ook website & ouderportaal! 

 

27.02-03.03 Voorjaarsvakantie 

06.03  Studiedag – kinderen vrij 

13-17.03 Open lesweek  

13.03  Groep 1 en 1/2 naar 

Kleuterfestival 

15.03 Boomplantdag groep 1-8 

                                                                 

Begrijpend lezen 

Een belangrijke vaardigheid die kinderen leren is 

begrijpend lezen. Ook een speerpunt voor dit 

schooljaar. Ons team wordt verder geschoold met de 

nieuwste inzichten over dit vak. We doen dit door 

meer kennis te vergaren, maar ook door 

klassenbezoeken bij de begrijpend leeslessen. Dit past 

natuurlijk ook mooi bij de wereldbibliotheek die we 

aan het opzetten zijn.  

Vertrek directeur-bestuurder 

Geert Simons heeft per 1 februari 2023 afscheid 

genomen als directeur-bestuurder. Momenteel neemt 

Mark van der Pol zijn functie over als interim. De 

procedure om een nieuwe directeur-bestuurder te 

vinden is al in gang gezet. We hebben er vertrouwen 

in als Proominent een goede koers te blijven varen 

eerst met Mark van der Pol en later met onze nieuw 

collega.  

Aanmelden 

Een oproepje om jongere broertjes en zusjes heel graag in te schrijven voor school. Met deze inschrijvingen hebben 

wij beter zicht op welke kinderen straks bij ons instromen. Dat zorgt er voor dat wij met het vormen van de groepen 

en het vormen van de formatie daar zo goed mogelijk op af kunnen stemmen. Het is fijn als kinderen ongeveer vanaf 

hun 2de jaar ingeschreven. Van harte welkom!  


