
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 

Radboudagenda 

Vrijdag 11 februari : studiedag ; alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 18 februari: vrije middag 

21-25 februari : Voorjaarsvakantie 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Suze     1-2 B 

Aiden   1-2 D 

 

Jarigen FEBRUARI  Groep 

1 Saar  8B  

1 Juliette  7   

1 Merel  1/2B  

2 Roos  1/2B  

2 Jayden  8A  

3 Thijs  8B  

6 Tijn  1/2A 

8         Jelle                                       1/2D 

9 Timi  5  

11 Bobbi  5  

11 Sara  6/7  

12 Felix  8B  

12 Yssel      8B  

14 Roza  6/7  

21 Sophie  5  

22 Eline  6/7  

22 Gilles  8B  

22 Jaidy      3B  

24 Mats  4  

25 Valentijn  8B  

25 Kodi      6  

25 Lea  3B  

27 Mette  8A  

27 Loek  1/2A  

27 Sam  1/2A  

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!! 

RADBOUDNIEUWS 

Nieuwsbrief 5  

januari 2022 

www.radboudkindcentrum.nl 

 

Slimpad 18, 1851 LB Heiloo 072 - 533 2530 

 



 

 

 
Nieuws vanuit de 

Directie/Team 

Door de ogen van de directie 

Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Marlieke. Marlieke maakt 

een carrièremove en gaat als intern begeleider werken op de Mytylschool 

in Bergen. Uiteraard gunnen wij Marlieke het allerbeste en zijn we blij voor 

haar, maar voor het team en de leerlingen die veel met haar te maken 

hadden heeft het een behoorlijke impact. Het afscheid ging ondanks alle 

coronabeperkingen op zijn Radbouds. Mooi om te zien hoe we op dat 

moment een gemeenschap zijn. Toegezongen door alle leerlingen ging 

Marlieke 2x door een erehaag van kinderen en met een luid applaus en 

een diepe buiging namen de kinderen afscheid. ‘s Middags was er nog 

een afscheid van het team.  

De opvolger van Marlieke komt per 1 maart en in februari zal juf Jooske 

vooral de lopende taken van Marlieke overnemen. 

En dan weer Corona. We ontkomen er maar niet aan. Sinds vandaag, 26 

januari, zijn de quarantaine maatregelen versoepeld. U heeft daar bericht 

over gehad en er zullen waarschijnlijk nog wel meer berichten volgen als er 

meer duidelijkheid is en de nieuwe protocollen gepubliceerd worden. Ik zat 

gisteravond klaar achter mijn laptop om u na de persconferentie zo snel 

mogelijk op de hoogte te brengen. Doordat er nog wel wat vragen 

leefden na de persconferentie waar ik eerst nog antwoord op moest 

krijgen, duurde het best even voordat ik u allen een bericht kon sturen. 

Vooral het antwoord op de vraag of kinderen die in quarantaine zaten 

vanwege een besmet familielid nu wel of juist niet naar school mochten , 

liet even op zich wachten. Het antwoord is overigens dat deze kinderen 

inderdaad gewoon weer naar school of de BSO mogen, mits ze uiteraard 

vrij zijn van klachten. Er resten verder nog wel vragen over bijvoorbeeld 

testen en zo, maar daar krijgen we nog antwoord op.  

En dan tenslotte Kwieb. We hebben u een bericht gestuurd over het 

afscheid van Social Schools en het aansluiten van u allen op de nieuwe 

app Kwieb. Op de achtergrond is alles in gereedheid gebracht om u aan 

te gaan sluiten. Dat gaat de komende week voorrang krijgen en u zult daar 

stap voor stap over worden geïnformeerd.  

 

 

MR Reminder! 



 

 

In een bericht op Social Schools heeft u kunnen lezen dat Martijn Smit de 

medezeggenschapsraad gaat verlaten en daarom zoeken wij een nieuw 

lid voor de oudergeleding. Bent u geïnteresseerd laat het ons dan weten. U 

kunt zich nog aanmelden t/m 27 januari ’22 door een mailtje te sturen naar: 

medezeggenschapsraad.radboud@blosse.nl 

 

Groep 1/2a Wat fijn om weer naar school te mogen en dat iedereen er ook echt weer 

was de eerste lesweek. Wij zijn rustig gestart met op maandag een gezellig 

proost 🥂 moment in de kring. De kinderen vertelden over hun vakantie en 

hoe de feestdagen waren. Iedereen heeft genoten van de extra lange 

vakantie. Tijdens het proost moment hebben wij het ook over goede 

voornemens gehad. Mooi om te horen hoe iedereen zo zijn eigen 

voornemens heeft en wat is het heerlijk om al die blije en vrolijke snoetjes 

weer te zien! 😊 

 

In de tweede week zijn we gestart met het thema: “De Ruimte”  
En wat een spectaculaire opening was dat. Er lag een ufo in de zandbak 

en daar zat “Bliep” het ruimtewezen in. Wel zielig hoor want hij is een beetje 

verdwaald en z'n ruimteschip had ook nog panne. Maar dat gaan we 

zeker oplossen hoor voor Bliep.  
In de klas hebben we de benedenverdieping van het speelhuis 

omgetoverd tot “de ruimte”. Daar is het helemaal donker en je kunt er 

kijken naar de sterren en de lavalampen en zelf eigen stervormen leggen 

op de lichttafel. 
In de themahoek wordt een heuse raket met een controleroom gemaakt. 

Tot de voorjaarsvakantie spelen en werken we rondom dit thema.  
 

Helaas heeft Corona ditmaal ook het huis van de juffen bereikt. Het was 

superfijn dat de kinderen uiteindelijk maar 1 dagje thuis hoefden te blijven 

omdat juf Sandy, juf Matty en juf Esther er waren. Dat was heel fijn!  
Wat een ontzettend lieve verrassing hebben wij van de kinderen en de 

ouders gekregen. Stond daar toch zomaar een pakket vol met lekkers en 

gezonds en iets te lezen en iets om te bakken en een lekker theetje, wijntje, 

kaarsje en nog veel meer bij ons op de stoep. ❤️❤️ Nou daar werden wij 

natuurlijk wel heel erg blij van. Dank jullie wel 😊! 

Groep 1/2b Wat een fijne start hebben wij gehad. Samen proosten op het nieuwe jaar 

2022. Wat zijn onze goede voornemens en wat gaan we allemaal dit jaar 

leren?? Natuurlijk werd er ook vol enthousiasme over de vakantie verteld. 

Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal al gehoord maar vorige week 

kregen wij hele bijzondere post. Een puzzel met een boodschap erop. We 

moesten met z’n allen naar de zandbak. Snel er naar toe en wie zagen wij 

daar….? BLIEP het ruimtewezentje die met zijn UFO pech had gekregen en 

in onze zandbak was beland. Hij vroeg of wij hem kunnen helpen bij het 

maken van zijn UFO en hem terug te brengen naar zijn vriendjes in de 

ruimte.  

De klas was super enthousiast en willen graag BLIEP helpen. De kinderen zijn 

volop bezig met het thema. We maken planeten, we bouwen raketten en 

zingen over een astronaut. We hebben in de klas ook ons eigen werkstation 

met een raket. De kinderen behalen eerst hun eigen astronauten diploma 
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voordat ze op weg naar de ruimte kunnen. Dan trekken zij eerst hun 

astronautenpak aan en doen ze de zuurstofflessen op hun rug. Aftellen en 

dan op de grote knop drukken om vervolgens de ruimte in te gaan.   

We leren ook een heleboel over de ruimte. Welke planeet is het grootst, 

hoe de planeten heten en wat gebeurt er allemaal precies in de ruimte.  

We zullen de komende tijd een goede oplossing bedenken voor BLIEP en 

heerlijk werken aan dit thema.  

Gisteren was voor ons al een beetje de start van de Nationale 

voorleesdagen die eigenlijk vandaag de 26ste officieel van start gaat. Wij 

mochten met z’n allen naar de bieb om daar naar het verhaal ‘Maar eerst 

ving ik een monster’ te luisteren. We gingen dansen als monsters en we 

mochten eigen monsters knutselen. Wat super fijn dat we weer op bezoek 

mochten brengen aan de bieb.  

Gisteren hebben wij afscheid genomen van onze stagiaire Ilse. We hebben 

haar natuurlijk iets gegeven als bedankje. Een mooi ‘fijn dat je BIJ ons was’ 

kunstwerk en een voorleesboek.  

Juf Ilse had voor de hele klas twee prachtige cadeaus. Een gave puzzel en 

een prachtig voorleesboek. Daar gaan wij van genieten!  

Groep 1/2c Het is alweer 3 weken geleden dat we met de klas op het nieuwe jaar 

hebben geproost met kinderchampagne of groene limonade. Ook juf 

Corine, die nog lekker op Bonaire was, was er digitaal bij. Super gezellig!! En 

wat was het fijn dat we “gewoon” weer lekker naar school mochten en dat 

we met elkaar konden spelen in de klas. 

Vorige week kregen we opeens post in de klas. Het was een hele speciale 

brief. Er zat een soort puzzel in. Op de puzzel stond een vreemd 

ruimtewezentje en ook dat we naar de zandbak buiten moesten komen. 

Wij natuurlijk snel naar buiten om te kijken en wie zagen we daar…??? Het 

was Bliep, een ruimtewezentje dat heel veel pech had. Zijn vliegende 

schotel was kapot en hij wist ook nog eens de weg naar huis niet. Wij gaan 

hem daar de komende tijd mee helpen. We zijn al druk op onderzoek 

geweest. Welke planeten er allemaal zijn, hoe je in de ruimte kunt komen, 

we lezen leuke prentenboeken en we maken mooie knutsels. De klas 

begint langzaam op de ruimte te lijken. Er staat een raket en we hebben 

echte ruimte-overalls ook kunnen we de raket besturen met allerlei 

knoppen. Het speelhuis hebben we helemaal donker gemaakt, zodat het 

net lijkt alsof we in het heelal zijn. Af en toe zit er ook een ruimtemannetje 

verstopt. Kortom we leren weer een heleboel. 

Vandaag begint de Nationale voorleesweek en gingen we een bezoek 

brengen aan bibliotheek. We kregen het prentenboek:” Maar eerst ving ik 

een monster” voorgelezen.  

Groep 1/2d De afgelopen periode stond in het teken van Sint, Kerst en de start van een 

nieuw kalenderjaar. Sinterklaas hebben we gelukkig kunnen ontvangen en 

ook het Kerstontbijt was erg gezellig. Op 20 december werd 

Aveline👶🏼🍼geboren. Wat een feest bij juf Martine. De kinderen hebben 

inmiddels een mooi cadeau gemaakt en dat hebben we woensdag, 26 



 

 

januari, aangeboden toen ze even op school was. En na de toast🥂op het 

nieuwe jaar in de eerste week, was daar ineens in week twee, ‘Bliep’ 👽het 

ruimtewezen…geland in onze zandbak….met panne en behoorlijk 

verdwaald. Het was de start van ons nieuwe thema over de ruimte🛸. De 

kinderen leren over planeten en ruimte-reizen. In de klas wordt erover 

gesproken, gezongen, gelezen en gespeeld. De betrokkenheid en de 

enorme nieuwsgierigheid van kleuters voor dit thema is fantastisch om te 

zien. Spelenderwijs leren kinderen tellen van 10 naar 0 en kunnen ze zich als 

een echte astronaut vereenzelvigen met dit beroep in een ruimtestation, 

compleet met raket. In de bouwhoek bouwen ze een raket en met Duplo 

worden geweldige spaceshuttles gemaakt. Ook knutselen ze hun eigen 

fantasie-planeet. Fijn dat we, ondanks dat Corona flink wat zieken maakte, 

toch lekker naar school kunnen om samen te spelen en leren. Het thema 

loopt door tot de voorjaarsvakantie.   

Groep 3A Afgelopen week zijn we bezig geweest met de planeten. Moeilijke namen 

hebben de planeten. Zoals Mercurius, Saturnus en Jupiter.  Per groepje 

kregen de kinderen een blad met daarop een planeet. Daarbij stond een 

stukje tekst met bijzonderheden over deze planeet. Met het groepje werd 

deze tekst gelezen en geoefend wie wat ging vertellen over de planeet. 

Daarna ging ieder groepje een presentatie geven aan de klas over hun 

planeet. Dat was wel spannend en ook leuk om te doen. We hebben er al  

een heleboel over geleerd. Iedereen is enthousiast bezig over dit thema. 

Leuk! 

Groep 3B De eerste weken van het jaar is alweer veel gedaan. We hebben een 

bezoek gebracht in de bibliotheek. Daar heeft Ada ons uitgelegd, hoe we 

een boek kunnen zoeken, die bij ons past. Sommige kinderen wisten dat al. 
We hebben nu heel veel extra boeken in de klas om te lezen. Daarnaast 

zijn we gestart met het thema: De ruimte. Ook daar hebben we boeken 

van in de klas. Zo mooi om te zien, hoe alle kinderen steeds meer gaan 

lezen. Ze kennen inmiddels al heel veel letters.  
Vandaag hebben we een gedicht gemaakt met al die letters. En natuurlijk 

past ook dat bij ons thema. We zijn ook nog bezig met het maken van een 

verteltafel. Die gaat over een meisje, dat de maan wil pakken. Met veel 

enthousiasme wordt er gewerkt. 

Groep 4 

 

Na een héle lange kerstvakantie zijn we weer lekker gestart. Wat heerlijk om 

weer allemaal op school te zijn! 

Met de klas zijn we naar de bibliotheek geweest. Ada Bontje van de bieb 

heeft ons uitgelegd welke boeken voor ons leuk zijn om te lenen en te 

lezen. Alle A-boeken zijn voor de leeftijd van 6 tot 9 jaar dus daar hebben 

we er allemaal eentje van uitgezocht. In de klas hebben we een 

boekendans gedaan met de boeken. Alle boeken lagen op onze stoelen 

en we dansten rond op de muziek. Als de muziek stopte gingen we op een 

stoel zitten en mochten we het boek wat er lag bekijken. Zo konden we 

goed zien wat iedereen had meegenomen en wist je meteen welk boek je 

ook nog wel wilde lezen. 

Ook zijn we gestart met het nieuwe IPC-thema “Chocolade”.   



 

 

Groep 4/5 Wat fijn om weer naar school te mogen en dat bijna iedereen er ook weer 

was. Ook nu in de derde week is er maar 1 kind in quarantaine en hopelijk 

blijft het daarbij en blijft iedereen gezond. Afgelopen maandag is Kevin ons 

komen versterken. Kevin is eerste jaar student op de IPABO en komt nu elke 

maandag bij juf Henny in de klas en blijft tot einde schooljaar. De kinderen 

kennen hem al een beetje omdat hij ook al in groep 8 stage heeft gelopen 

bij juf Marianne. Volgende week dinsdag nemen we afscheid van Joop. 

Dat is haar laatste stagedag in de klas bij juf Jooske. 

Vorige week zijn we begonnen met het thema Chocolade. De start was 

erg lekker met het proeven van verschillende soorten Chocolade. Later 

toverde juf Henny 3 gouden en heel veel zilveren wikkels uit een toverhoed   

Eerst leek er niks in te zitten maar gelukkig toch wel! Aan de hand van een 

woordweb hebben de kinderen laten zien wat ze allemaal al over 

chocolade weten en dat is al best wat. Maar natuurlijk zullen we er nog 

veel meer over leren zoals hoe een cacaoboon er uit ziet en hoe al die 

lekkere dingen van chocolade gemaakt worden.  De kinderen hebben zelf 

al (chocolade) letters van papier gemaakt en deze zijn mooi versierd. 

Groep 5 Op dit moment zitten de kinderen van groep 5 thuis en is de klas in 

quarantaine. Te veel Corona-gevallen, helaas. En we waren blij dat we na 

de Kerstvakantie weer naar school mochten. Inmiddels zijn we gestart met 

het nieuwe IPC-thema Chocolade. Na een smakelijk startpunt gaan we 

veel leren over landen die met chocolade te maken hebben, 

geschiedenisfeiten en ook gaan we veel lezen en schrijven over 

chocolade.  

We hopen dat we snel weer naar school mogen en samen kunnen 

toeleven naar de Cito’s, de toetsen die voor de komende weken op het 

programma staan.     

Groep 6/7 Vorige week zijn we in de klas gestart met het nieuwe thema “Chocola”. 

Het was smullen!  Als startpunt mochten alle kinderen uiteraard chocola 

proeven en hun voorkeuren uitspreken. De volgende dag stond de hoge 

hoed van Willie Wonka in de klas met daarin chocoladewikkels. Wie pakt 

de Gouden Wikkel? Eline, Thijmen S. en Rosa Mae waren de gelukkigen. 

Deze week gaan we weer verder met het thema. Zo gaan we 

onderzoeken waar Chocola vandaan komt en waar cacaobomen 

groeien.  

Ook doen we in de klas veel kanjertraining. We doen veel 

vertrouwensoefeningen, zoals het doorgeven van een kaarsje en elkaar 

veilig naar de overkant brengen. We kiezen ook elke week een groepsdoel 

en zorgen er dan met elkaar voor dat we elke dag dat doel gaan halen. 

Deze week letten we op: Ik ben stil op de momenten dat de juf of meester 

het wilt. Als ik iets wil vertellen dan steek ik mijn vinger op.  

Helaas is de klas niet compleet en dat vinden we heel erg jammer. We 

wensen alle kinderen en gezinnen heel veel succes thuis! Zet hem op! We 

zijn er (hopelijk) bijna!  

Groep 8A De weken gaan snel in groep 8. De cito’s hebben wij achter de rug en nu is 

het bijna tijd om de definitieve adviezen voor de middelbare school te 



 

 

geven. Begin februari vinden deze adviesgesprekken plaats. Wij zijn deze 

week ook begonnen met de EHBO lessen. De kinderen hebben allemaal 

een leerboek en een werkboek mee naar huis gekregen en maken elke 

week huiswerk. Dit huiswerk moet dan maandag af zijn en zal klassikaal 

worden besproken. Zij krijgen dan elke maandag een praktijkles, zodat zij 

klaar gestoomd worden voor het examen. Ook zijn we aanbeland bij de 

laatste ronde van de Wizzkids wedstrijd en hopen wij dat we met onze 

antwoorden in de prijzen vallen. 

Jammer genoeg missen we een aantal kinderen deze week en hopen wij 

volgende week weer compleet te zijn. 

Groep 8B Wat een prachtige inzet en concentratie hebben we gezien bij het maken 

van de cito-toetsen, daar kunnen ze allemaal trots op zijn! Volgende week 

beginnen de gesprekken over de definitieve adviezen. Weer een stap 

verder richting de aanmeldingen begin maart. We zijn gestart met de 

EHBO-lessen; door theorielessen, praktijklessen en huiswerkopdrachten 

werken we uiteindelijk toe naar het examen. Dit, en nog veel meer echte 

groep 8 activiteiten, zullen de komende tijd weer extra bijzonder maken!  

Plusgroep  

BSO Wist u dat: 

-We er vier nieuwe kinderen bij hebben op de verschillende groepen? 

Uiteraard van harte welkom! 

-We ook tijdelijk een andere kinderopvangmanager hebben: Esther, i.v.m. 

de zwangerschap van Daisy, die het stokje van onze vorige manager had 

overgenomen. Esther is hier op de dinsdag- en donderdag en zult u 

waarschijnlijk ook zelf treffen, aangezien ze regelmatig ook meehelpt op de 

diverse groepen, als dat nodig is 

-We ook een nieuwe collega hebben!! Ze heet Jennifer en zal voornamelijk 

bij Eden op de Burcht werken 

-Rosa en Renate nog steeds wachten op een nieuwe collega voor bij het 

Kasteel, we daardoor met een personeelstekort zitten en helaas niet altijd  

de aanvragen voor extra BSOtijd kunnen goedkeuren 

-Er veel gebruik gemaakt wordt van de nieuwe spellen die we van de “Sint” 

gekregen hebben  

-We alweer met het voorjaars vakantieprogramma bezig zijn en duimen 

dat er deze keer geen lockdown tussen gaat komen  

-De GGD weer tevreden was over de BSO 

-We u willen vragen: heeft u thuis nog leuke boeken voor 7+ jarigen die u 

kwijt wilt? We die dan graag zouden willen hebben  

 



 

 

Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 2 maart 2022 

 

 

Nieuws van de buurtsportcoach Heiloo. 

 


