
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Chloë       1/2B 

Sepp         1/2C 

Fien           1/2B 

 

Verjaardagen 

 

DECEMBER  Groep 

 

1 Mik  1/2B  

1 Fleur  3B  

3 Espen  1/2B  

4 Joep  1/2B  

7 Valentijn     8A  

9 Maud     7  

9 Djezz  1/2D  

9 Emma  4  

10 Sophia  5  

10 Saar  5  

14 Joris  6/7  

14 Elin  6  

14 Rafael  1/2A  

15 Lise  8A  

15 Tara     4/5  

16 Teun  6  

16 Levi  8B  

16 Olaf  3B  

17 Anthonie  8A  

19 Fay  8A  

21 Liselot  4/5  

21 Sophie  1/2D  

21 Joep  1/2D  

22 Adam  3A  

22 Mason  3A  

24 Fleur  6  

24 Jacob  1/2C  

24 Sjoerd  1/2B  

25 Ryan     6/7  

26 Maas     1/2A  

28 Pleun  4/5  

29 Dirk  1/2A  

29 Jitse  8B  

29 Jutta  1/2C 

29       Suze                                      1/2B 

30 Guusje  8A  
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JANUARI    

2 Damin  7   

2 Lorelijn                                  3A 

3          Sepp  1/2C 

6 Robin  7  

6 Lars  6/7  

7          Fien                                       1/2B  

8 Sam  1/2B  

9 Floris  3B  

11 Evi     8A  

11 Beer  8A  

13 Isabel  1/2D  

13 Just  1/2C  

14 Emmie  7  

14 Stella  7  

14 Floris  8A  

18 Jessie  5  

19 Lucas  3A  

21 Sylvia  8B  

21 Gianni  4/5  

21 Finn  3A  

22 Feline  4/5 

23       Aiden                                    1/2D 

24 Olivier  1/2C  

25 Maas     3A  

25 Katoo  5  

26 Sebastiaan  1/2B  

27 Lasse  1/2C  

27 Roos  8B  

27 Chris  8B  

Allemaal alsnog of alvast van harte gefeliciteerd! 
Nieuws vanuit de 

Directie/Team 

Door de ogen van de directie. 

Bij de start van het schooljaar hoopten we dat we in het komende 

schooljaar niet opnieuw te maken zouden krijgen met een scholensluiting. 

In de loop van de eerste schoolmaanden werd deze hoop vervangen door 

overtuiging. Een schoolsluiting, nee dat zou er niet meer komen, zeker 

weten.  

En nu halverwege december is de school weer dicht en zitten de kinderen 

thuis of in de noodopvang. Samen met de ouderraad en de kinderen 

hebben we vorige week nog wel feestelijk kunnen afsluiten, maar toch 

hadden we dat liever deze week gedaan. Het is helaas niet anders en we 

zijn wel gewend geraakt om onze plannen aan te passen. Wat dat laatste 

betreft kijken we toch ook al weer even naar de start na de Kerstvakantie. 

Op dit moment is het bericht dat de scholen na de vakantie weer 

opengaan, maar dat is nog geen zekerheid. In de tweede vakantieweek is 

er weer een persconferentie en dan gaan we horen wat het wordt.  

Mocht het zo zijn dat de scholensluiting na de vakantie wordt voortgezet, 

dan organiseren we maandag na de vakantie weer een ophaalmoment 

tussen 8.30 en 10.30 uur voor de schoolspullen. Vanaf 11.30 uur kunnen dan 



 

 

de eerste onlinelessen beginnen. Daar wordt dan uiteraard op tijd over 

gecommuniceerd. Voor iedereen die bij een eventuele verlenging van de 

scholensluiting een beroep moet gaan doen op de noodopvang geldt, 

dat wij hier na de persconferentie over zullen berichten hoe dat aan te 

vragen.  

Wat het komende kalenderjaar ons gaat brengen weten we niet, maar het 

is wel zeker dat ons team eind januari afscheid gaat nemen van Marlieke, 

onze intern begeleider. Marlieke gaat vanaf februari starten in haar nieuwe 

baan als zorgcoördinator bij de Mytylschool in Bergen. Uiteraard gunnen wij 

haar deze mooie nieuwe uitdaging. Het is ons gelukkig ondertussen al wel 

gelukt om een goeie vervanger te vinden. Haar naam is Masja Meijer en zij 

heeft veel ervaring als zorgcoördinator op andere scholen. Hoewel we het 

jammer vinden dat Marlieke ons gaat verlaten, zijn we heel blij met de 

komst van Masja. In deze nieuwsbrief zal zij zich alvast aan u voorstellen.  

Namens het team van ons Kindcentrum wens ik u hele fijne feestdagen. 

Paul Vrasdonk, 

Directeur Radboudkindcentrum.  

Babynieuws! 

Maandag 20 december is de tweede dochter van juf 

Martine geboren! 

Zij heet Aveline Lily Bakker en is om 12.58 uur geboren. 

We feliciteren Martine en haar man van harte met 

hun prachtige dochter!  

 

Even voorstellen, 

Mijn naam is Masja Meijer en ik zal de taken van intern 

begeleider Marlieke overnemen. Zij heeft me met veel 

enthousiasme al een en ander verteld over de school. 

Ik heb er dan ook heel veel zin in.   

De afgelopen jaren heb ik binnen Blosse gewerkt als 

leerkracht en intern begeleider. Meestal werkte ik in 

de kleutergroepen, maar heb ook in de hogere 

groepen gestaan als dat nodig was. Een jaar of tien 

geleden ben ik begonnen als intern begeleider en dat 

bleek ik heel leuk te vinden. Ik vind het fijn om mee te 

denken met leerkrachten, ouders en kinderen, en te 

ondersteunen en organiseren waar nodig.  

Tot slot nog wat informatie over wie ik ben buiten het werk om.  Ik woon 

samen met man en 2 tienerdochters in Schagen. Ik hou van bewegen, en 

het liefst in gezelschap van anderen. Je kan me  in de regio zien wandelen, 



 

 

fietsen of hardlopen. Een aantal jaren geleden ben ik, in navolging van 

mijn dochters, gaan hockeyen. Superleuk en tegelijkertijd ongemakkelijk 

om iets nieuws te leren. Overigens ben ik niet alleen maar sportief in de 

weer. Ik word ook blij van een mooi boek of goede serie.  

Aan het einde van de winter ga ik beginnen. Hopelijk laten de 

coronacijfers dan toe dat we elkaar in de school kunnen ontmoeten. Tot 

dan! 

Ouderraad Op dinsdag 30 november heeft de Algemene ledenvergadering 

online plaatsgevonden. De ouderraad heeft kort uitleg gegeven wat 

zij in samenwerking met het team van school aan activiteiten voor 

de kinderen heeft georganiseerd vorig schooljaar. De 

penningmeester heeft de jaarcijfers van 2020/21 en de financiële 

planning van 21/22 gepresenteerd. Tevens is er gesproken over de 

statuten van de OR, welke binnenkort vernieuwd zullen worden. 

Tijdens de vergadering heeft Paul verteld over de ervaringen en 

resultaten van school en heeft Martijn verteld over de rol van de MR 

afgelopen jaar.  

 

Op vrijdag 3 december was het zover: Sinterklaas op school. Het was 

één groot feest. Samen met de leerkrachten had de OR alles in 

gereedheid gebracht voor het bezoek van Sint en zijn Pieten.  

Terwijl de groepen 6 tot en met 8 surprises voor elkaar hadden 

gemaakt, was er voor de groepen 1 tot en met 5 een speurtocht 

georganiseerd met als bestemming…… de inmiddels beroemde 

Schatkamer! Wat was het een feest om al die gespannen, maar 

vooral ook blije gezichten te zien. Enthousiast kwamen de kinderen 

terug met hun uitgekozen cadeau. We kunnen terugkijken op een 

mooi en geslaagd Sinterklaasfeest! 



 

 

 
 

Ontzettend bedankt voor het inleveren van kerstspullen! Van een 

aantal spullen is direct al dankbaar gebruik gemaakt. De overige 

dingen slaan wij op voor volgend jaar. Mocht je dus nog kerstspullen 

hebben liggen of tegenkomen bij het opruimen straks, dan kan dit 

ook in het nieuwe jaar nog worden ingeleverd. Er staat tijdelijk nog 

een doos bij de kleuteringang.  

 

Door de vervroegde kerstvakantie liep alles net even anders dan 

gepland. We hebben met elkaar als kerstcommissie snel kunnen 

schakelen en oplossingen gezocht. Zo was er een kerstontbijt en 

heeft groep 4 het kerstspel gedaan. Tijdens de kerst-knutsel-

workshops vorige week hebben een aantal OR leden voor een 

lekkere traktatie gezorgd voor de kinderen en leerkrachten. En op 

donderdagmiddag stonden we met een mooie kraam op het 

schoolplein oliebollen uit te delen. 



 

 

 
 

We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en op naar een gelukkig 

en gezond 2022!  

 
Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26 januari 2022 

 


