
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 

Radboudagenda 

• Donderdag 23 september: Schoolreisje  

• Donderdag 30 en vrijdag 1 oktober: Studiedagen  

• Woensdag 6 oktober: Start Kinderboekenweek  

• Donderdag 7 en vrijdag 8 oktober: Schoolfotograaf  

Welkom Wij heten van harte welkom: 

Hidde  

Teije  

Olivier  

Neva  

Tess  

Zus  

Kathelijne  

Valentijn  

Veerle  

Rijk  

Liene  
Verjaardagen 

 

September 

Naam               groep 

1 Jessie              4  

3 Kars                 6/7  

5 Kinga              4  

5 Kathelijne       1/2D  

6 Valentijn         1/2C  

7 Rifka                3A 

7 Veerle             1/2D   

8 Rijk                   1/2A  

8 Anoek             8A  

11 Jaap             6/7  

11 Davin            1/2B  

12 Amy              6  

12 Fien               6  

13 Fee                7  

13 Janne           6  

14 Femke          4/5  

14 Mads            8A  

15 Reef              1/2C  

16 Liene             3B  

17 Boas              1/2A  

18 Juul                6  

18 Max               1/2B  

19 Nelis               5  

20 Pepijn            4  
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21 Silvan             6  

21 Evi                  5  

22 Nevi Lou        4/5  

23 Veerle            3A  

23 Fiene              3B  

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
Nieuws vanuit de 

Directie/Team 
Door de ogen van de directie, 

Afgelopen dinsdag hadden we de mensen van de Klankenkaravaan in 

school. Wat een geweldige dag was dat. ’s Middags was er op het 

schoolplein een voorstelling waarbij alle groepen een muziekoptreden 

verzorgden. Ik heb genoten en zag alleen maar betrokken en blije 

leerlingen en leerkrachten. Het paste mooi bij de start van ons schooljaar. 

We zijn goed begonnen. Corona is niet weg, maar wel minder bepalend. 

Alhoewel dat in week drie even niet gold voor groep 6, toen de groep al 

meteen in quarantaine moest.  

Hopelijk wordt corona steeds minder bepalend en keren we langzaamaan 

terug naar normaal. Wat echter nu steeds meer een rol gaat spelen is het 

tekort aan personeel. Zowel in de opvang als het onderwijs merken we dat 

het steeds lastiger wordt om bij plotseling ziek en zeer de gaten te vullen. 

Op dit moment hebben we op de Radboud bijvoorbeeld een aantal 

collega’s die in blijde verwachting zijn en het is een hele uitdaging geweest 

om de zwangerschapsverloven in te vullen. We zijn blij dat dit gelukt is en 

we zullen de desbetreffende groepen daar later meer info over sturen.  

Het vinden van een invaller bij plotseling ziek en zeer wordt alleen maar 

moeilijker. Hadden we vorig jaar in de flexpool van Blosse nog genoeg 

collega’s die acute invalvragen op konden vullen, nu is die pool bijna leeg. 

Zo was er vandaag geen invaller beschikbaar voor groep 1-2B en was er 

geen school voor deze groep. De maandag en dinsdag konden we 

oplossen door Annelies, onze leerkracht in opleiding voor de groep te 

zetten. Eigenlijk wil je dat niet, maar omdat we alle vertrouwen hebben in 

Annelies, durfden we dit aan.  

Ik ben absoluut geen doemdenker, maar dit probleem is niet zomaar 

opgelost. Nederland vergrijst, er komen steeds minder kinderen en toch is er 

een groeiend lerarentekort. De komende jaren gaat er een grote groep 

leerkrachten het onderwijs verlaten. De meesten omdat ze met pensioen 

gaan, een deel stroomt  uit naar het VO en een deel stapt over naar iets 

buiten het onderwijs. Er is ook instroom en die komt vanuit de 

afgestudeerden van de PABO en ook enkele herintreders keren terug. Het 

ziet er nu naar uit dat de uitstroom voorlopig nog flink groter is dan de 

instroom. In de opvang is er ook personeel nodig, maar dat komt vooral om 

aan de groeiende vraag voor opvang te kunnen voldoen.  

Op stichtings- en op schoolniveau moeten we oplossingen gaan 

bedenken. Nog geen idee welke kant dat opgaat, al zijn er al wel 

voorbeelden uit het land van plekken waar het tekort al heel erg voelbaar 



 

 

is, zoals een 4-daagse schoolweek of de inzet van vrijwilligers. We gaan het 

zien. Oh ja, mocht u overwegen om een carrièreswitch te maken, het 

onderwijs is een fantastische werkplek. Dat vind ik na dertig jaar oprecht 

nog steeds. Ik nodig u uit om een dagje mee te lopen.  

 

Paul Vrasdonk 

 

 

Nieuws van de intern begeleider: Jooske Limmen zal op de donderdagen 

zorgdragen voor de IB taken. Op maandag, dinsdag en woensdag is 

Marlieke Polle aanwezig als intern begeleider. De intern begeleider 

coördineert het zorgbeleid op de basisschool, ondersteunt de leerkrachten 

en ouders bij zorgvragen.   

Ouderraad Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en het schoolreisje…… 

gaat door! Ontzettend fijn dat dit aan het begin van het schooljaar weer 

kan en mag! 

 

Inmiddels heeft de OR haar eerste vergadering weer gehad en hebben we 

er heel veel zin in om weer de nodige activiteiten te gaan organiseren.  

Voor het schoolreisje worden de laatste voorbereidingen gedaan en dan 

kunnen we op naar Sint Maarten, de Sint en Kerst. En wie weet komt er later 

in het schooljaar weer een groot schoolfeest aan! 

Ook dit jaar zullen we je elke maand weer op de hoogte brengen van de 

diverse activiteiten en evenementen via deze nieuwsbrief. 

 

OR leden gezocht!  

Heb jij zin om de ouderraad te komen helpen met het organiseren van 

leuke activiteiten door het schooljaar heen, laat het ons dan weten!  

We kunnen zeker nog extra hulp gebruiken. En bovendien is het hartstikke 

leuk om op deze manier betrokken te zijn bij school en je kind(eren). 

Je kunt contact opnemen via: or@radboudkindcentrum.nl 
Groep 1/2a We zijn dit schooljaar fijn gestart met 20 kinderen in onze groep. De eerste 

weken hebben we veel aandacht besteed aan de startweken van de 

Kanjertraining. We hebben al veel leuke spelletjes gedaan om elkaar beter 

te leren kennen om zo een fijne sfeer in de groep te creëren.  We missen 

natuurlijk de kinderen die naar groep 3 zijn gegaan en verwelkomen de 

kinderen die in onze groep zijn gestart na de zomervakantie.  

Afgelopen woensdag hebben we gezamenlijk met alle kleuterjuffen het 

nieuwe thema: “Worden wie je wil” geopend. Dit is tevens het thema van 

de Kinderboekenweek dit jaar. De juffen beoefenden die dag allen een 

ander beroep en hebben hierover verteld in de 4 kleutergroepen.  Maar 

gelukkig waren ze de dag erna gewoon weer juf☺.  Afgelopen maandag 

kwam de vader van Loek en Sam met zijn Harley Davidson op school en 

hebben we van alles geleerd over hoe het is om daar te werken. Mocht u 

ook iets over uw beroep willen komen vertellen in de groep dan bent u van 

harte welkom. Samen maken we er een leuk en leerzaam thema van. 

Groep 1/2b We zijn dit schooljaar weer fijn gestart. Ook hebben we nieuwe kinderen 

welkom geheten in de klas. De eerste paar weken hebben we een goede 

start gehad met de Kanjertraining startweken met mooie oefeningen. 

Afgelopen week zijn wij gestart met het thema ‘Worden wat je wil’. In het 

speelhuis mogen de kinderen allemaal een beroep uitoefenen. Ook 
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hebben we al een bezoekje gehad van het beroep monteur en verkoper 

van motoren. 

Ook hebben we een leuke dag gehad met de Klankenkaravaan. Iedereen 

had een mooie drakenmuts gemaakt voor ons optreden. 

Tot slot zijn wij blij dat er weer ouders in de klas mogen komen om te kijken. 

Groep 1/2c In groep 1-2C is iedereen nu helemaal gewend. We hebben al veel 

gespeeld, gewerkt, gezongen en plezier gemaakt. Omdat juf Judith elke 

donderdag met de accordeon komt zingen, leren we veel nieuwe liedjes. 

Nu het thema “worden wat je wilt” is gestart zullen we daar vast ook over 

gaan zingen. We vinden het leuk om jullie als ouder ‘s morgens een keer te 

kunnen verwelkomen in de groep tijdens de inloop. We zullen de kinderen 

vragen om zelf een rondleiding te geven.  

Groep 1/2d We zijn dit schooljaar begonnen met 19 kinderen. We hebben Veerle en 

Kathelijne mogen verwelkomen in de klas. De eerste 2 weken hebben we 

aandacht besteed aan de ‘gouden weken’. Hierbij hebben we 

Kanjertraining verhaaltjes en oefeningen gedaan, waarbij we weer de 

regels en pettencombinaties besproken hebben. 

 

Afgelopen week zijn we het nieuwe thema ‘worden wat je wil’ gestart. De 

kinderen hebben al kunnen dagdromen over wat zij later willen worden. 

Ook hebben we al van een ouder een gastles gehad over zijn beroep en 

zijn de kinderen in de klas al druk bezig met het bouwen als een 

bouwvakker. We hopen er een leerzaam thema van te maken. 

Ook hebben we een leuke dag gehad met de Klankenkaravaan. Ieder 

kind had een mooie drakenmuts gemaakt voor het optreden. 

Tot slot zijn wij blij dat er weer ouders in de klas mogen kijken. 

Groep 3A Afgelopen week zijn we begonnen met rekenen met de methode Semsom. 

Semsom is een aapje en die zorgt ervoor dat we rekenen oefenen door 

veel te bewegen. Zo maken we met elkaar een levende getallenlijn of 

zoeken we elkaar op met kaartjes om de “buurgetallen” van elkaars getal 

te zeggen. Ook tellen we de getallenlijn van 0 naar 20 en moeten we van 

20 weer terug tellen naar 0 en hardop zeggen. Soms door te springen en 

anders gooien we met pittenzakken naar elkaar. Heel leuk om te doen en 

fijn als er thuis wat extra mee geoefend wordt. Veel plezier. 

Groep 3B 

We hebben een paar heerlijke weken met elkaar achter de rug. De eerste 

dag was nog spannend. Al snel raakten de kinderen gewend aan elkaar 

en aan hun nieuwe juffen. Zo leuk om te zien, hoe je kunt genieten van een 

nieuwe etui met potloden. Inmiddels hebben we geleerd over letters en 

klanken. We oefenen het schrijven van cijfers en we rekenen met SemSom. 

Dat is een aapje. Hieronder een foto van een levende getallenlijn. 

We oefenen regelmatig door spel en bewegen en we hebben ook “echte” 

werkschriften. We oefenen het lied voor de Klankenkaravaan en leren over 

de stippenkunst van de Aboriginals in Australië. Als deze nieuwsbrief 

verschijnt hebben we de voorstelling van de Klankenkaravaan alweer 

achter de rug. Dat wordt vast een heel bijzondere dag. 



 

 

Groep 4 

 

De eerste schoolweken zitten er op. We zijn al aardig gewend aan het 

werken op de chromebooks. Elke dag maken we een rekenles of werken 

aan onze eigen doelen. Bij spelling werken vooral in de schriften en ook af 

en toe op de chromebooks met spelling. 

Vandaag sloegen we dat een keer over en hebben we een fantastische 

dag gehad met de Klankenkaravaan. 

In de ochtend hebben we het T-shirt 

versierd met gekleurde stippen en we 

kregen een workshop didgeridoo 

spelen. 

In de middag was er een presentatie 

van en voor de hele school. We 

hebben erg genoten vandaag! 

Groep 4/5 De eerste weken van dit schooljaar zijn alweer voorbij. We raken steeds 

meer gewend aan het werken in groep 4-5 en hebben ook dit jaar alweer 

nieuwe dingen over elkaar geleerd. Dit ontdekken we in verschillende 

spelvormen van bijvoorbeeld de Kanjertraining. Het werken op de 

Chromebook is dit schooljaar nieuw voor de kinderen, maar wat lukt dit ze 

al goed. Op de Chromebook maken we de rekenles, werken we aan onze 

eigen rekendoelen en oefenen we soms ook nog met spelling op 

Basispoort.   

Gisteren hebben we een fantastische dag gehad met de 

Klankenkaravaan. We kregen een muzikale workshop en in de klas 

maakten we creatieve versieringen voor bij de voorstelling. De foto’s ziet u 

binnenkort verschijnen op Social Schools. Vandaag zijn we gestart met het 

nieuwe IPC thema ‘Weten wat mensen doen’. We deden een renspel op 

het schoolplein en moesten naar het juiste beroep rennen dat bij de 

uitspraak of het voorwerp hoort. De komende weken gaan we meer leren 

over diverse beroepen.  

Groep 5 Het schooljaar is weer gestart, 28 kinderen in groep 5 met wie we de eerste 

weken veel ingezet hebben op elkaar weer even opnieuw leren kennen, 

vakantie verhalen met elkaar wisselen en natuurlijk de kanjertraining.  

 

Leuke start meegemaakt, alles is goed verlopen! Een aantal veranderingen 

in groep 5 ten opzichte van groep 4 zoals de manier van rekenen met de 

Chromebook, maar ook spelling enzovoorts, alleen al het inloggen bleek 

een hele klus.  

Dan het gymmen aan de Burenweg, dit jaar zouden we gaan fietsen, maar 

na een keer lopend te zijn geweest toch besloten dat dit nog een jaartje te 

vroeg komt, daarom houden we de gym lekker dicht bij huis!  

Groep 6 Wat was groep 6 lekker gestart na de zomervakantie. En toen kwam daar 

ineens weer corona om de hoek kijken ☹ en moesten we in quarantaine. 

We zijn trots op hoe de kinderen dit hebben opgepakt.  

 

Groep 6/7 Tja en dan zitten we alweer in week 4 van het nieuwe schooljaar. Nieuwe 

juffen, nieuwe regels, nieuw lokaal en Engels. Allerlei nieuwe dingen waar 

we allemaal weer aan mogen wennen. In de klas hebben we veel 

samenwerkopdrachten gedaan en werken de kinderen veel in hun team. 

We leren elkaar steeds beter kennen. In de klas hangt een mooie 

blockposter en de verjaardagskalender heeft ook een mooi plekje 

gekregen. Met het leescircuit lezen we dit jaar ook in gedichtenbundels. 

Ook kruipen we zelf in de rol van een dichter en er zijn al mooie gedichten 

ontstaan. Mocht u nog een mooie bundel liggen dan is deze van harte 

welkom op school. We zijn ook nog op zoek naar een gezellig, klein bankje 



 

 

voor in de klas. Dus mocht u iets weten dan horen we het graag. Deze 

week hebben we ook genoten van de Klankenkaravaan en we kijken 

natuurlijk uit naar het schoolreisje. Kortom, een prima start!  

Groep 7 We zijn het nieuwe schooljaar fijn gestart. Met een gezellige sfeer en een 

goede werkhouding, laat groep 7 zien écht in groep 7 thuis te horen. Het is 

soms nog wel wat wennen, aan elkaar, aan twee nieuwe juffen en daarbij 

horend toch wat andere afspraken/regels en verwachtingen dan 

voorheen. We zijn daarom in de eerste weken veel bezig met kanjertraining 

en wat we van elkaar kunnen verwachten. Meester Barry helpt ons daarbij 

en komt volgende week alweer voor de laatste keer in de klas. Deze 

toppers gaan hier goed mee om en laten zien hier hard voor te willen 

werken. Een mooie uitspraak van één van de kinderen: ‘’Het lijkt wel alsof 

we allemaal 50% van onszelf voor de vakantie hebben achtergelaten en 

met een verbeterde 50% zijn teruggekomen dit nieuwe schooljaar.’’ 

De kinderen krijgen in groep 7 iedere week huiswerk wat op donderdag af 

moet zijn. We vragen u als ouder om uw zoon/dochter hiermee op weg te 

helpen, zeker in het begin van het schooljaar.  

We zullen deze week een start gaan maken met ons nieuwe IPC thema, 

wat dit gaat worden, houden we nog even geheim. Wellicht een leuke 

vraag aan uw zoon/dochter tijdens het avondeten vrijdag? 

Groep 8A We zijn het schooljaar goed gestart. We hebben er ontzettend veel zin in 

om dit laatste jaartje op de Radboudschool met vele leuke activiteiten af 

te sluiten. De afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan 

hoe we met elkaar omgaan en afspraken gemaakt over hoe we ons 

gedragen in de klas. Even alle afspraken weer even opgefrist, want na zes 

weken vakantie willen sommige afspraken nog wel eens weggezakt zijn. 

We zijn ook begonnen met ons eerste IPC thema: Weer en klimaat. Tijdens 

dit thema leren we vooral hoe we goed kunnen samenwerken, de taken 

verdelen, hoe we een plan moeten maken en uitvoeren en hoe we het 

beste iets kunnen presenteren. Dit zijn mooie vaardigheden als 

voorbereiding op de middelbare school. 

Groep 8B Wat een mooi begin van het schooljaar; de sfeer is gezellig én er wordt 

hard gewerkt. Het IPC thema gaat over weer en klimaat, bij het werken 

aan de doelen van dit thema (samenwerken, plannen maken, taken 

verdelen, presenteren) ontwikkelen de kinderen hun talenten en 

kwaliteiten! Het duurt nog even… maar ze zijn nu al elke week een beetje 

meer klaar voor de stap naar het voortgezet onderwijs! 

BSO De BSO is sinds de zomervakantie weer van start gegaan met een heleboel 

nieuwe kinderen die we van harte welkom heten. We heten ook onze 

nieuwe assistent manager kinderopvang van harte welkom: Daisy Ladee, 

die Suzanne opvolgt die in Heerhugowaard doorgaat. De zomervakantie 

was erg leuk met uitstapjes naar het Speeleiland in Haarlem, Schoorlse 

klimduin, diverse activiteiten op locatie, in het kader van het thema: de 

continenten. Nu we eenmaal weer in onze groepen zitten en we allemaal 

ons plekje weer gevonden hebben, willen we onze vaste routines weer 

oppakken en hopen we op een plezierig, coronavrij schooljaar! Een tipje 

van de sluier: wij krijgen in de herfstvakantie de in Nederland 

wereldberoemde Tijs van Marle op bezoek die komt voorlezen uit zijn boek 

Knots. Met dit knotsgekke boek gaan wij alvast beginnen in de 

kinderboekenweek. Voor de komende vijf weken tot aan de herfstvakantie 

laten wij ons verder inspireren door het thema Natuur. 

Overige Gym: 

Beste ouders, 

Ook dit schooljaar zal ik weer gymlessen verzorgen voor de groepen 3 tot 



 

 

en met 8 op de woensdag en de 

donderdag. Fijn om te zien dat de 

kinderen prettige en goed passende 

gymkleding meehebben. Dat is 

natuurlijk belangrijk om aan de lessen 

mee te kunnen doen. 

Voor de ouders van kinderen uit de 

groepen 3 en 4 is er nog een folder 

bijgevoegd van de buurtsportcoach 

Heiloo, waarvoor ik uw aandacht 

vraag. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Buur 

 

 

 
Verloren: Zilveren ring met een 

eenvoudige fijne setting met een 

ronde amber steen. Hij lijkt op deze 

maar dan groener. Heeft u meer 

informatie? U kunt contact opnemen 

met de directie. 

 

 

Tenslotte De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 oktober (dit jaar op de 

woensdagen) 

 


