
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Radboudagenda • Herfstvakantie 18 – 22 oktober 

• Studiedag 22 november 

Welkom 
Wij heten van harte welkom: 
Evi   1-2 A 

Fijs   1-2 B 

 

Verjaardagen 

 

OKTOBER  Groep  

1 Thijmen     6/7  

2 Hanna     6  

3 Evi  1/2A  

4 Fijs  1/2B  

8 Lieke  4  

8 Fabian  1/2C  

9 Nova  8B  

10 Arthur  1/2D  

11 Sofie  6  

12 Hylke  6/7  

12 Mia     4/5  

12 Anne  6  

12 Thijmen  6/7  

13 Thomas  6  

13 Noor  6  

14 Nora  8A  

15 Zia  7  

18 Rosa  1/2B  

18 Sophie  1/2A  

18 Lilo  6/7  

19 Lisa  8B  

19 Sofie  8B  

21 Nila  4/5  

26 Suze  5  

29 Ties  6  

30 Finn     3B  

Allemaal (alsnog) van harte 

gefeliciteerd! 

Nieuws vanuit de 

Directie/Team 
Door de ogen van de directie. 

Een tijd geleden was er een reclamecampagne voor het onderwijs 

met als titel: Onderwijs, elke dag anders! En daar is niets aan 

gelogen. We zijn nu acht weken onderweg in dit nieuwe schooljaar 
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en geen dag of week was hetzelfde. Zo hadden we in week 3 

groep 6 in quarantaine, in week 4 de Klankenkaravaan, in week 5 

de schoolreisjes, in week 6 de studie 2-daagse van het team, in 

week 7 de schoolfotograaf en natuurlijk niet te vergeten de 

opening van de Kinderboekenweek en tenslotte in week 8 de 

opnames van het jeugdjournaal en aanstaande vrijdag nog de 

bekendmaking of we de uitdaging om met de hele school meer 

dan 50.000 bladzijden te lezen hebben gehaald. Met uitzondering 

van de quarantaine van groep 6 zijn het allemaal mooie, soms ook 

inspirerende momenten geweest. 

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn we dit schooljaar ook 

gestart met de uitvoering van het Nationaal Plan Onderwijs. De 

overheid heeft het onderwijs een flinke financiële ondersteuning 

geboden om achterstanden opgelopen door Corona weg te 

werken. De scholen moesten hiervoor een plan schrijven en 

moesten daarbij gebruik maken van een menukaart aangereikt 

door het ministerie van onderwijs. Wij zetten in op verschillende 

fronten en op dit moment met name op de extra ondersteuning 

voor kinderen uit groep 4, 4-5 en 5. Deze groep heeft tijdens de 

lockdowns het meeste last gehad. De eerste of tweede lockdown 

viel precies in de periode van hun aanvankelijk leesproces. Daar 

heeft een aantal kinderen op het gebied van lezen wat 

achterstanden opgelopen. We zijn heel blij met de financiële 

ondersteuning, want hierdoor zijn we in staat om adequate hulp te 

organiseren.  

Een drietal collega’s gaat dit schooljaar gezinsuitbreiding krijgen, juf 

Kiki, juf Dineke en juf Martine. Juf Kiki is al met zwangerschapsverlof 

en zal waarschijnlijk na de voorjaarsvakantie terugkeren. Omdat 

het advies aan zwangere leerkrachten is om na de 28e week niet 

meer in nauw contact te zijn met de leerlingen, gaat juf Martine 

deze week haar laatste week voor de groep in. Juf Dineke volgt in 

november. De afgelopen periode heeft ook in het teken gestaan 

van het regelen van vervanging. En dat was met het lerarentekort 

van tegenwoordig geen gemakkelijke opgave, maar het is gelukt! 

Juf Martine en juf Dineke staan samen voor groep 1-2D. Na de 

herfstvakantie starten daar 2 nieuwe collega’s. Esther van Roon en 

Joke van Overbeeke. Juf Esther werkt in de flexpool van Blosse en 

juf Joke is een nieuwe collega die ook na het terugkeren van juf 

Martine als leerkracht aan onze school verbonden blijft. Juf Dineke 

staat naast groep 1-2D ook twee dagen voor groep 4-5. Zij zal deze 

twee dagen vervangen worden door juf Henny Hellema. Henny 

werkt in de invalpool van Blosse. We zijn heel blij dat de 

vervangingen gelukt zijn en wensen de nieuwe collega’s veel 

plezier op de Radboud. Juf Martine zal half april weer terugkeren 

en juf Dineke na de meivakantie.  

Stagiaires op de Radboud 

We zijn al enkele jaren een opleidingsschool. Dit houdt in dat we 

stagiaires een plek bieden om ervaring op te doen als 

onderwijsassistente of leerkracht. Deze stagiaires komen van het 

Horizoncollege, het NOVA-college, de Ipabo en pabo Inholland.  

Van september tot januari zijn de volgende stagiaires bij ons te 

vinden. 



 

 

In groep 1-2a juf Ilse Weergang, deeltijd student halverwege haar 

eerste jaar.  

In groep 1-2c juf Annelies Peters die ook de deeltijdvariant van de 

pabo doet en dit jaar afstudeert.  

In groep 3a juf Mariëlle Visscher die de opleiding tot 

onderwijsassistent doet en in haar tweede jaar van de opleiding zit.  

In groep 3b juf Denise Schouten. Zij zit net als juf Julia vd Velden, die 

in groep 3a stage loopt, in het tweede jaar van de pabo.  

Juf Floortje Twisk is derdejaars onderwijsassistent van het Horizon en 

loopt stage in groep 4.  

Op dinsdag is juf Joop Berkhout, tweedejaars pabostudent in 

groep 4-5 te vinden. 

In groep 6-7 is juf Anna Belén van Unen. Ook zij studeert dit 

schooljaar af als juf.  

In groep 7 en groep 1-2C  is juf Matty Muts, die de opleiding tot 

onderwijsassistent volgt.  

In groep 8a is Fleur de Ruiter te vinden. Zij is eerstejaars pabo-

student. 

In groep 8b is Kevin Kools op maandag van de Ipabo en op 

donderdag juf Sterre Wingelaar van de Inholland. Beiden zijn 

eerstejaars.  

We wensen alle stagiaires een fijne tijd bij ons op school.  

Gevonden voorwerpen 

Er ligt weer van alles in onze bak met gevonden voorwerpen; 

vrijdag na de herfstvakantie zullen we de bak leegmaken. De bak 

staat bij de ingang van groep 1-2.  Uw kind kan zijn/haar 

eigendommen er voor vrijdag 29 oktober uithalen. 

Ouderraad Wat hebben we een geslaagd schoolreisje gehad! 

Sprookjeswonderland en Duinrell waren ontzettend leuk. We 

hebben alleen maar blije gezichten gezien en de kinderen, 

leerkrachten en begeleidende ouders hebben samen een hoop 

pret gemaakt!  

Inmiddels zitten we in de Kinderboekenweek en worden de 

kinderen volop gestimuleerd om te lezen. Leuke activiteiten 

hebben de leerkrachten bedacht rondom dit thema! Tijdens de 

aftrap afgelopen woensdag hebben we vanuit de OR de kinderen 

tijdens de vossenjacht getrakteerd op drinken en fruit. Er zijn heel 

veel appeltjes geschild…. En dat ging er bij iedereen goed in! 

Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar elke klas twee boeken 

cadeau gedaan die op hun wensenlijst stond. 

Afgelopen week is ook de schoolfotograaf geweest. Ook dit jaar is 

weer gebleken dat het een hele klus is en ook om alles in 2 dagen 

te doen. Onze dank aan de ouders die hebben geholpen. We 

hebben binnen de OR gesproken over het aanstellen van een 

commissie. Wij willen graag onderzoeken of we deze activiteit van 

ouders voor ouders wellicht anders zouden kunnen en willen doen.   

Wat ook heel leuk is om te melden, is dat we inmiddels 2 nieuwe 

leden in de OR hebben mogen verwelkomen.  



 

 

 

Medezeggenschapsraad 

(MR) 

Beste ouders, 

Hier een bericht vanuit de MR (medezeggenschapsraad) waarin 

wij als afvaardiging van de ouders en van de leerkrachten een 

adviserende en controlerende functie hebben naar het 

schoolbestuur toe. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de 

volgende zaken: de formatie (welke leerkracht voor welke groep), 

de indeling van de groepen, het vakantierooster, de begroting, 

besteding van de “coronasteun”, nieuw- of verbouw van de 

school, etc.   

 

Eind vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van onze 

voorzitter Iris Nikkels die vele jaren zitting had in de MR. We zijn Iris 

hier erg dankbaar voor en hebben haar daarom in een van de 

laatste vergaderingen van vorig schooljaar in het zonnetje gezet. 

Iris ook via deze weg nogmaals onze dank voor al je inzet! Martijn 

Smit, die ook al weer een aantal jaren deel uitmaakt van de 

oudergeleding van de MR, heeft de taak van voorzitter voorlopig 

op zich genomen. De andere 2 ouders die zitting hebben in de MR 

zijn Bart Verkissen en Helen Wildeboer. Namens de leerkrachten 

maken Jooske Limmen, Ingrid Dekker en Dick Bulthuis deel uit van 

de MR. 

 

Inmiddels hebben wij onze eerste vergadering van dit schooljaar 

erop zitten waarin wij de planning hebben uitgezet voor het 

nieuwe schooljaar, de start van dit schooljaar op school hebben 

besproken en hebben gekeken naar de mogelijke besteding van 

de coronasteun vanuit de overheid.  

 

Wilt u meer weten over de leden van de MR of nalezen waar wij 

ons in de laatste vergaderingen mee bezig hebben gehouden? Kijk 

dan eens op: www.radboudkindcentrum.nl onder ouders → MR → 

Informatie of Documentatie. 

 

Groep 1/2a Wat hebben we een geweldige start gehad van de 

Kinderboekenweek met een vossenjacht rondom de school. Bij elke 

vos kregen de groepjes een letter en die vormden samen het 

woord “ LEESKILOMETERS!” Mooi om te zien hoe jongere en oudere 

leerlingen elkaar hielpen.  In de kleutergroepen waren wij al aan 

het spelen en werken rondom het thema: “worden wat je wil” en 

nu gaan we natuurlijk met z’n allen voor de leeschallenge, voor die 

50.000 gelezen bladzijden. Iedereen die thuis een vol meetlint heeft 

...een leesmeter...mag die bij juf inleveren en een nieuwe komen 

vragen. Samen maken we deze leeschallenge tot een succes😉 

Er zijn ook al meerdere ouders in de groep geweest om te vertellen 

over hun beroep. We hebben over verschillende beroepen al veel 

geleerd. Ook komende week krijgen we nog bezoek in de klas. 

Maandag zijn we naar een hele leuke voorstelling geweest van de 

illustrator van de boeken van Boer Boris en vrijdag voor de 

herfstvakantie ronden we dit thema af. Super fijn dat ouders zo veel 

betrokkenheid laten zien. Jullie hulp is heel waardevol, dank 



 

 

daarvoor! 

Groep 1/2b Wat een fantastische weken hebben wij gehad. Schoolreisje, 

opening kinderboekenweek met het zoeken naar de vossen. 

Leeskilometers maken en natuurlijk het bezoek van alle 

enthousiaste ouders over hun beroep.  

Wat hebben wij veel geleerd en weten sommige kinderen wat ze 

later willen worden. Nogmaals dank voor de ouders die geholpen 

hebben.  

In de klas spelen we verschillende beroepen uit. Vaak zien we de 

politie boeven vangen of worden er kinderen beter gemaakt door 

de dokter.  

Heel veel leerzame momenten komen er voorbij in de klas.  

Maandag stond er weer een uitstapje op de agenda. Naar de 

witte kerk om daar de illustrator van Boer Boris te ontmoeten. Hij 

heeft prachtige tekeningen gemaakt voor ons en voorgelezen uit 

zijn nieuwe boek Boer Boris en het bakkertje. Super natuurlijk want 

we konden zo weer 50 bladzijdes aftekenen voor de 

leeskilometers!! 

Al een aantal kinderen hebben hun eerste meters weer ingeleverd 

in de klas, fantastisch! Ik denk wel dat wij de 50.000 bladzijdes gaan 

halen! 

  

Groep 1/2c We gaan het thema beroepen afsluiten en wat hebben we veel 

beroepen langs zien komen! We bedanken alle enthousiaste 

ouders heel hartelijk voor al deze leerzame momenten. We sloten 

vrijdag af met een heuse 

rolstoel-dansles. Wat een 

ervaringen hebben de 

kinderen gehad. En 

misschien is er bij de 

kinderen wel een ideetje 

voor later ontstaan 😉 

Naast al deze mooie 

gastlessen hebben we het 

druk gehad met werken 

en spelen over de 

beroepen, er was onder 



 

 

andere een bakkerij in de klas waar de croissantjes en stokbroden 

“over de toonbank vlogen”. Verder is de schoolreis geweest, zijn de 

schoolfoto’s gemaakt en hebben de kinderen alle vossen 

gevonden. Het waren dus absoluut goed gevulde weken met veel 

activiteiten! Dus tijd om straks even fijn een weekje vakantie te 

houden.  En blijf dan lekker veel (voor)lezen…. Waarschijnlijk 

hebben we aanstaande vrijdag die kilometer-challenge gehaald!  

Groep 1/2d Wat een fijne, leerzame weken hebben wij gehad afgelopen 

thema. Er zijn heel wat beroepen voorbij gekomen in de klas, waar 

de kinderen van alles van hebben geleerd. Dank aan alle ouders 

die wat hebben willen vertellen over hun beroep. In de 

speelhoeken op school hebben de kinderen ook een aantal 

beroepen mogen ‘ontdekken’. Zo was er in het speelhuis een 

postkantoor en een supermarkt gemaakt. Ook hebben we een 

hele leuke dag op het schoolreisje gehad. 

De Kinderboekenweek is met een vossenjacht geopend, waarbij 

wij de challenge te horen hebben gekregen om zoveel mogelijk 

bladzijdes te lezen. De kinderen zijn er al achter gekomen dat wij in 

de klas al veel lezen. 

Tot slot hebben wij als echte koks appelmoes gemaakt. De 

kinderen hebben allemaal appeltjes mogen snijden, in de pan 

mogen roeren en tot slot de moes lekker mogen opeten. Dat was 

smullen!   

Groep 3A We zijn nog volop bezig met het thema “beroepen”. In de aula 

hebben we een letterwinkeltje gemaakt waar we allerlei letters 

gaan verkopen als verkoper. Op dit moment zijn de kinderen nog 

druk bezig om letters te maken en er zijn ook bakjes met kant en 

klare letters in de winkel. We hebben kaartjes gemaakt die we om 

onze nek kunnen hangen en dan ziet iedereen of je een klant bent 

of een verkoper. De komende tijd gaan we nog vaak spelen in 

onze speciale letterwinkel. 

Groep 3B Hebben jullie maandagavond gekeken naar het Jeugdjournaal? 

Niet? Terugkijken kan nog! Komen er zomaar twee mensen met 

camera’s de klas in en worden we voor deze speciale keer 

voorgelezen door juf Martijntje. Dat allemaal, omdat we zoveel met 

lezen bezig zijn en het Kinderboekenweek is. Nu niet denken, dat 

we anders niet lezen! Zeker niet! We maken grote stappen vooruit. 

We leren en spelen in onze Letterwinkel. We maken met elkaar een 

Alfabetboek. Kortom, we zijn alle dagen veel met lezen bezig. En 

we genieten daarvan😊 

Groep 4 

 

Wat een heerlijke week is het toch! De kinderboekenweek leeft 

enorm in de klas en we lezen allemaal ontzettend veel! Dat is 

natuurlijk goed nieuws! Goed voor de leeschallenge, maar ook 



 

 

goed voor het leesplezier.  

Soms is het best lastig om te bepalen wat voor boek je leuk vindt. 

Daarom hebben we afgelopen vrijdag een boekenrestaurant in de 

klas gehad. We konden heerlijk proeven van verschillende 

gerechten. We hadden spannende boeken, leerzame boeken, 

boeken over beroepen, prentenboeken en boeken over dieren. Er 

werden veel leuke boeken ontdekt en lijstjes gemaakt van wat we 

nog willen lezen. Heerlijk als je op deze manier mooie boeken 

ontdekt waar je nog graag een keertje induikt.  

De lijstjes mogen mee naar huis, want bij de bieb in Heiloo zijn vast 

veel exemplaren te lenen! 

Groep 4/5 Wat een leuke en leerzame dingen hebben we de afgelopen 

maand allemaal gedaan. Zo hebben we een zeer geslaagde dag 

gehad in Duinrell. De kinderen en juf Jooske hebben zich uitstekend 

vermaakt in alle attracties en speeltoestellen.  Ook hebben we een 

vossenjacht gehad als opening voor de kinderboekenweek en 

hebben we, met alleen onze klas, in nog geen week tijd al meer 

dan 3300 bladzijdes gelezen! Dat komt vast goed met die 

challenge.  

Zowel vorige week als deze week voeren wij met de kinderen en 

hun ouders de ouderkindgesprekken. Het is als juf erg fijn om te 

horen hoe de kinderen zelf naar hun leren kijken en hoe zij de 

dagen in de klas ervaren. Dank iedereen voor de openheid tijdens 

de gesprekken.  

Voor het IPC-thema ‘Wat mensen doen’ hebben we al aan diverse 

opdrachten gewerkt. Zo hebben we gekeken naar wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen ons eigen dagschema en 

die van papa of mama. Wat is het dan leuk om te ontdekken dat 

ook papa’s en mama’s tijdens hun werkpauze ‘buiten gaan 

spelen’, maar dan in de vorm van hardlopen, de hond uitlaten, 

deelname aan een bootcamp of het knippen van het gras.  

Voor het IPC-thema hebben wij bezoek gehad van een agent. En 

zowel deze week als in de week na de herfstvakantie staan er nog 

meer bezoeken op de planning, zoals die van een lasser en een 

presentator van het Klokhuis. We hebben er zin in!  

Groep 6 Wat gebeurt er veel in onze klas: van leesmeters kleuren naar een 

bezoek aan de bibliotheek tot de ouderkindgesprekken! 

De leerlingen zijn al druk in de weer met de leesmeters. Zo goed 

zelfs dat er meetlinten te kort waren om onze gelezen bladzijdes 

mee aan te tonen! Dat resulteerde in een ritje naar de bouwmarkt, 

om nog wat linten mee te kunnen sprokkelen voor onze leesgrage 

klas.  

Ook het bezoek aan de bibliotheek stond in het teken van lezen. 

We zijn in contact gekomen met verschillende nieuwe boeken 

waar opdrachten over gemaakt werden. Het enthousiasme werd 

met de tijd groter en sommige kinderen stonden een dag na het 

bezoek alweer in de bieb, klaar om boeken te lenen. Yes! Tevens 

zijn de ouderkindgesprekken zijn in volle gang. Wat is het fijn om als 

nieuwe juf en meester een moment te hebben voor zowel de 

kinderen als de ouders 😊. Kortom; geen dag is hetzelfde en wat 



 

 

genieten wij daar van!  

Groep 6/7 In groep 6/7 is de leeskoorts goed toegeslagen door de start van 

de Kinderboekenweek. Het bezoek aan de bibliotheek heeft hier 

ook aan bijgedragen. Er worden heel wat leesmeters gemaakt! 

Daarnaast zijn wij bezig met het thema Luchthavens, van IPC. De 

kinderen hebben een plattegrond gemaakt van een zelfbedachte 

luchthaven en op het moment werken we aan een 

beroepenmarkt; neem een beroep wat je op Schiphol vindt, pluis 

dit helemaal uit en maak er een presentatie over. Aan het eind van 

de week gaan we aan onze conditie werken, dan wordt het 

rennen bij de rendictees! 

Groep 7 Vorige week ging de Kinderboekenweek van start. We lezen veel 

en maken veel kilometers. We geven ook veel aandacht aan het 

lezen en de meesten juffen lezen ook veel.  

We hebben een nieuw thema in de klas: ‘Luchthavens’. We leren 

er veel over en doen leuke opdrachten zoals: een estafette met 

spullen in een koffer, een eigen plattegrond maken van een 

luchthaven. We gaan onze plattegrond ook presenteren voor een 

groepje uit de klas.  

We gebruiken een groepsdoel. We kiezen met de klas een 

groepsdoel en beloningen als we die dan gehaald hebben dan 

gaan we dobbelen en dan komt er een beloning uit.  

Groetjes Maud en Noa 

Groep 8A Groep 8A is een leuke/gezellige klas.   

De klas is erg behulpzaam en  aardig bijv: Als er iemand pijn heeft 

of een vraag heeft komt er vast iemand wel uit je groepje je 

helpen. En de klas zit ook vol enthousiasme bijvoorbeeld toen op 11 

oktober 2021 het jeugdjournaal langs kwam in de klas. Het was 

voor de kinderboeken week. De hele school heeft 

een challenge waarbij de hele school in totaal 50.000 bladzijden 

gaat lezen in 10 dagen. Dat is een behoorlijke challenge , maar ik 

heb vertrouwen erin dat we het gaan redden!  Toen het 

jeugdjournaal langs kwam deed de klas heel netjes wat de mensen 

van het jeugdjournaal zeiden.  Er werden een paar 

kinderen geïnterviewd en toen gingen ze weer weg. Veder krijgt de 

klas sinds  kort een beloning als ze minder oeps foutjes maken 

dan bijv: 125. Dan mag de klas een leuk spelletje spelen 

wat we hebben gekozen en dat vindt de klas heel leuk. De klas is 

nu bezig met het IPC thema klimaat. Daar is het nu een van de 

laatste dagen van. De klas moet een bepaalde presentatie geven 

over een woord neem bijvoorbeeld smog. Wat erg schadelijk is 

voor mensen met astma. En verder is het een leuke klas met z'n 

allen! Juf en meester vinden dat ook, we gaan nu nog drie dagen 

en na de herfstvakantie weer vol energie door met ons groep acht 

jaar!  

Tot de volgende nieuwsbrief.  



 

 

Geschreven door en groetjes van Valentijn  

 

Groep 8B Wat is de leeschallenge leuk; ook 8b… leest lekker mee!!! 
Naast deze challenge hebben we ook onze eigen uitdagingen; 

met z’n allen bedenken we steeds een doel, deze is meestal 

gericht op een goede (werk)sfeer in de klas. Nadat een doel 

bereikt is, wordt er een beloning uit het beloningskistje gepakt. Ook 

de beloningen zijn door de kinderen bedacht. De eerste beloning 

kon afgelopen vrijdag al plaatsvinden; een picknick in het bos: 

 
Het was erg gezellig! 
In de rekenlessen  

Plusgroep De afgelopen weken zijn de leerlingen bezig geweest met 

verschillende thema’s. Zo zijn de groepen 5 en 6 in de wereld van 

voedselverspilling gedoken (met een waar bezoek aan de 

supermarkt als hoogtepunt) en zijn de leerlingen van groep 7 en 8 

met de thermometer in de aanslag op zoek gegaan naar 

antwoorden rondom vraagstukken over het weer & het klimaat. 

Het enthousiasme is duidelijk merkbaar en de oplossingsgerichtheid 

bewonderingswaardig. Zo zijn er leerlingen die met mislukte maïs 

popcorn gaan maken en gaan verkopen op festivals en in 

bioscopen, maar ook leerlingen die zich eigenlijk wel afvragen 

welke invloed het opwarmen van de aarde heeft op het klimaat 

hier in Heiloo. Kortom; de leergierigheid spat er vanaf op de 

vrijdagen!  

BSO Bij de BSO staan we alweer klaar voor de herfstvakantie met het 

thema Oer=Stoer: Tijs van Marle, scenarioschrijver van o.a. Dummy 

de mummie en Mees Kees, komt voorlezen uit zijn boek Knots! 

Dino's en wolharige mammoet knutselen, sport en spel in gymzaal, 

bowlen. De afgelopen weken zijn voorbij gevlogen, We hebben 

ons bezig gehouden met het thema “Natuur”: er zijn happy stones 

gemaakt, geurige laurierboompjes, natuurlijke lippenbalsem, 

“gorditas”: “kleine dikkerdjes” uit Mexico, dit zijn burritos, gemaakt 

op een vegetarische manier, waar we heerlijk samen van gesmuld 



 

 

hebben.  

Ook zijn we naar het bos geweest, om hutten te bouwen en 

tikspelletjes te doen, en hebben we heerlijk op het schoolplein 

onder de bomen in herfstsfeer gechilled en gerend.  

Ook bij het Kasteel zijn er leuke knutselactiviteiten geweest en de 

kinderen van de Burcht hebben appelflappen en cake gebakken. 

Ook gelezen wordt er trouwens, heerlijk om te zien. Wij hebben een 

eigen “bibliotheek” bij het Kasteel en het Slot. Bij de Burcht wordt 

regelmatig voorgelezen. Dus de leeskilometerschallenge van de 

kinderboekenweek gaat na school bij de BSO gewoon door!  

Wellicht ten overvloede: we krijgen vaak de vraag: wanneer kan 

mijn kind naar de 7+? Hierbij willen we nogmaals aangeven dat er 

al 2 jaar geen 7+ meer is en we alleen de oudste kinderen kunnen 

doorschuiven zodra er kinderen van de BSO afgaan, dit omdat het 

Slot maar tot 24 kinderen mag onderbrengen in de aula. Dit 

betekent dus dat de kinderen ook vanaf 7 jaar bij het Kasteel 

blijven. 

Overige Er zal dit najaar een lotgenotenprogramma van Stichting Zilveren 

Maan gestart worden voor jonge mantelzorger leerlingen. In de 

bijlagen treft u meer informatie hierover. 
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