
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Radboud 

agenda 

• Vrijdag 4 maart : rapporten mee naar huis  

• 7 t/m 18 maart: oudergesprekken 

• Dinsdag 5 april : studiedag; alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 15 april : Goede Vrijdag; geen school 

• Maandag 18 april; 2e Paasdag; geen school 

• 23 april t/m 8 mei : meivakantie 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Jelle      1-2D 

Jildou    1-2 A 

Lieke     1-2C 

Mark     1-2A 

Sef         1-2A 

 

Verjaardagen 

 

Maart 

1 Sabri  8B  

1 Roy 4/5  

1 Chloe 5  

2 Charlotte 3A  

3 Moos 8A  

3 Ruben 4  

5 Pim 1/2B  

7 Bobbie 4  

8 Alexander 5  

8 Abel 5  

8 Ella 1/2C  

8 Huib 1/2D  

9 Emma 4  

10 Boris 4/5  

10 Winston 5  

10 Morena 4  

11 Vigo 6  

14 Mint 1/2D  

15 Jip 4/5  

15 Huub 8B  

16 Foss 4  

19 Feije 4/5  

19 Sjoerd 5  

19 Nina 4/5  

20 Kris 6  

20 Bram 8B  

20 Guus 6  

21 Lieke 8A  

22 Boaz 1/2D  
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23 Viggo 4/5  

25 Roos 8B  

25 Lucas 1/2D  

29 Julia 6  

31 Miley 1/2D  

31 Guus 1/2D  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Nieuws vanuit 

de 

Directie/Team 

Corona 

Voor de vakantie zaten we nog vol in de coronamaatregelen en hoewel 

corona nog niet weg is, zijn we door het afschaffen van veel 

coronamaatregelen in een nieuwe fase beland. Op dit moment zijn de 

mondkapjes uit de school verdwenen, mogen ouders de school weer in en 

merken we ook echt dat het aantal besmettingen heel laag is. Dat voelt heel 

goed, samen met de het mooie weer voelt het als Lente. 

Volgende week maandag sturen wij via Kwieb een bericht over hoe we het 

brengen en ophalen van de kinderen vanaf dan gaan regelen. Het is duidelijk 

dat het verzamelen van de kleuters op het schoolplein voordelen biedt. Zo 

vermijden we de drukte in de gangen en kunnen onze lessen op tijd starten. Het 

nadeel is dat ouders niet in het lokaal komen om te zien en te ervaren wat er in 

de groepen gebeurt. Daar gaan we een oplossing voor bedenken. 

Ouders mogen wel weer de school in. Als u dus bijvoorbeeld uw kind wat later 

brengt of eerder ophaalt kunt u gewoon de school in. 

Wat wel is gebleven zijn de zelftesten voor de leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Voorlopig is het dringende advies van de GGD voor deze leerlingen om 2x per 

week een zelftest te doen. Zolang deze maatregel er is, zullen deze leerlingen 

elke week 2 doosjes met zelftesten meekrijgen. 

Kwieb 



 

 

Op 3 kinderen na zijn alle kinderen door minimaal 1 ouder gekoppeld aan 

Kwieb, de opvolger van Social Schools. Dat is dus ontzettend snel gegaan. 

Iedereen bedankt voor de snelle actie om te koppelen.  

Dit betekent dat we vanaf volgende week afscheid nemen van Social Schools 

en helemaal overgaan op Kwieb. Social Schools wordt nog niet helemaal 

afgesloten. Als dat gebeurt zullen wij u hierover informeren en dan kunt u de 

app verwijderen. Wij vragen u om vanaf nu de absentiemeldingen in Kwieb te 

doen.  

Kwieb en MR-verkiezing.  

Een van de mogelijkheden die Kwieb biedt is het organiseren van een poll. Voor 

de vakantie is er voor de MR zo’n poll aangemaakt. Hierin kunt u stemmen op 

een van de kandidaten voor de rol van ouder in de Medezeggenschapsraad. 

Dat is in ieder geval al een succes. Er zijn al veel stemmen uitgebracht. Er kan 

gestemd worden t/m 4 maart.  

Kwieb en het innen van de ouderbijdrage. 

Een andere mogelijkheid van Kwieb is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage 

door de oudervereniging. Dat gaat heel makkelijk met iDEAL. Eerdaags krijgt u 

van de Ouderraad via Kwieb het verzoek om op deze manier de vrijwillige 

ouderbijdrage te betalen. 

21 maart De Blosse-expeditie. 

We staan in het onderwijs en de opvang voor enorme uitdagingen, zoals 

corona, wetten, regelgeving en niet te vergeten het arbeidsmarkttekort. Hoe 

gaan we daar mee om? Het antwoord is niet makkelijk. Daar willen we naar op 

zoek. Gezamenlijk met alle werknemers van Blosse. We noemen dat de Blosse-

expeditie. De aftrap is op 21 maart. Alle Blosse-medewerkers zullen bij deze 

aftrap aansluiten. De aftrap is na schooltijd, maar valt wel binnen de BSO-tijd. 

Op 21 maart bieden wij daarom geen naschoolse opvang aan. De BSO is ’s 

middags gesloten. Als het goed is, hebben ouders die normaal op de 

maandag BSO afnemen daar al bericht over ontvangen. 

Fietsen op het plein 

Omdat het plein voetgangersgebied is,, vragen wij u om niet met (bak) fietsen 

het plein op te komen, maar deze te stallen aan de buitenkant van het hek en 

lopend het plein op te komen,  Hartelijk dank voor uw medewerking 

Schoolvoetbaltoernooi: Op de vrijdagen 1 en 8 april strijden de groepen 7 en 8 

van de basisscholen van Heiloo tegen elkaar om het kampioenschap van 

Heiloo. En om deelname aan het regiotoernooi. Op woensdagmiddag 6 april is 

het toernooi voor de groepen 5 en 6. Op school vragen we deze week hoeveel 

kinderen (jongens en meisjes) deel willen nemen, later maken we de 

teamindelingen. Eindelijk mag het weer. 

Maalwaterrun: op zondag 10 april wordt in Heiloo weer de Maalwaterrun 



 

 

gehouden. De scholen van Heiloo doen hier ook aan mee en deze week 

geven we de kinderen een informatieboekje van de organisatie mee naar huis 

over dit evenement. Maandag 7 maart zullen mensen van de organisatie naar 

onze school komen (meestal rond kwart over 8) om uw inschrijving op te 

nemen. We hopen dat veel mensen via onze school meedoen, want als school 

krijgen we bonuspunten voor het aantal ingeschreven leerlingen. Hiermee 

kunnen we sportlessen volgen met onze groepen. Dus doe ook mee! 

MR Hier weer een berichtje vanuit de Medezeggenschapsraad (MR).  

Jooske Limmen opgevolgd door Carla Duin 

Zoals jullie wellicht weten bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Jooske 

Limmen is een paar weken geleden afgezwaaid als MR lid. We hebben haar 

een mooie bos bloemen cadeau gedaan om haar te bedanken voor al haar 

inzet. Gelukkig wordt de plek van Jooske meteen ingevuld door Carla Duin 

(leerkracht groep 8). Carla van harte welkom in de MR! 

Verkiezing plek oudergeleding 

Omdat Martijn Smit de MR binnenkort ook gaat verlaten, hadden we jullie al 

eerder bericht over deze vacature binnen de oudergeleding van de MR. Heel 

blij zijn we dat meerdere ouders aangegeven hebben interesse te hebben. 

Omdat er meerdere ouders belangstelling hebben, wordt er een verkiezing 

georganiseerd. Op vrijdag 18 februari jl. hebben jullie via Kwieb een bericht 

ontvangen waarin de kandidaten zich aan jullie voorstellen. In een tweede 

bericht ontvingen jullie een poll waarin jullie je stem kunnen uitbrengen op één 

van de drie kandidaten. Je stem uitbrengen kan nog tot en met vrijdag 4 maart 

a.s. dus breng je stem snel nog even uit mocht je dat nog niet hebben gedaan!  

Waar zijn we nu mee bezig binnen de MR? 

De afgelopen periode zijn we als MR druk bezig geweest met het doorgronden 

van de meerjarenbegroting 2022-2026 voor de komende schooljaren. De 

begroting is belangrijk, omdat daarin wordt vastgesteld welke keuzes er worden 

gemaakt wat betreft de besteding van gelden in de komende jaren. Gaat het 

bijvoorbeeld naar extra personeel, naar de reservering voor nieuw meubilair, 

lesmethoden of ICT-middelen? Hoe zit het met de verschillende verplichte 

afdrachten aan de boven-schoolse stichting Blosse? Als MR hebben we 

adviesrecht wat betreft het financiële beleid van de school. Na uitgebreide 

bespreking van de begroting en beantwoording van daaruit voortvloeiende 

vragen door de controller van Blosse, hebben we ons positief advies over deze 

begroting gegeven.  

 

Nu dit is afgerond, willen we binnenkort de verkeerssituatie en daarmee de 

verkeersveiligheid om de school onder de loep gaan nemen. Daarnaast kijken 

we de volgende vergadering ook al weer naar het vakantierooster en de 

groepsindeling voor het nieuwe schooljaar en dat terwijl we nog midden in het 

huidige schooljaar zitten. Kortom, weer voldoende om ons op de volgende 

vergadering mee bezig te houden. 

Groep 1/2a Wat waren we blij dat we na de vakantie weer naar school konden! Alle 



 

 

kinderen waren er. Deze maand starten Jildou, Mark en Sef bij ons in de groep. 

Dat vinden wij erg gezellig. We spelen en werken nog even door rondom het 

thema “In de ruimte”. De kinderen genieten nog zo van het spel in onze raket 

en vliegen daarmee naar de ruimte, dit is een hele donkere hoek met 

lichtgevende sterren, planeten en een wereldbol met een lichtje erin. Ook staat 

onze kijktafel vol met mooie prentenboeken en informatieboeken die bij dit 

thema passen waar we fijn in kijken en lezen. Fijn dat er zo veel mooie spulletjes 

zijn meegenomen van thuis. Mooi om te zien dat de kinderen zo enthousiast en 

betrokken zijn bij dit thema. 

Nu de tulpen al hun kopje boven de grond uitsteken en ook de sneeuwklokjes 

en krokussen bij ons in de schooltuin in bloei staan kijken we al een beetje uit 

naar de lente.  

Ons volgende thema zal hier dan natuurlijk ook bij aansluiten. Vanaf de eerste 

lentedag starten we met het thema “jonge dieren”.  

Er is ook een nieuwe stage juf bij ons in de groep. Ze heet juf Esosa. Ze loopt een 

gecombineerde stage binnen ons kindcentrum en ze zal een aantal uur in onze 

groep stagelopen en een aantal uur op de BSO.  

Groep 1/2b Na een heerlijke voorjaarsvakantie gaan we weer naar school. Een aantal 

kinderen zijn op skivakantie geweest of hebben zwemles gevolgd tijdens de 

vakantie. Ook zijn we massaal uiteten gegaan. Wat fijn dat dat allemaal weer 

kan. Vol enthousiasme hebben we er over gepraat in de kring. Het thema over 

de ruimte in de klas zal nog eventjes doorgaan. Er valt nog meer over te leren 

en te knutselen. De kinderen vinden het nog steeds leuk om naar de maan te 

vliegen met onze raket en zingen dan het lied; 

Vet wat een pret in mijn ruimteraket. We gaan omhoog en naar benee. Kom 

ga lekker met me mee enz……………………………………………………. 

Het thema sluiten we af als de lente begint. Wat heerlijk om te voelen dat de 

lente in aantocht is. De laatste dagen kunnen we weer volop genieten van het 

zonnetje. De lentebloemen staan in bloei en de vogeltjes fluiten uit volle borst. 

Op naar het volgende thema dat zal gaan over “Jonge dieren” en start op de 

eerste lentedag op 21 maart.  

Groep 1/2c Na een heerlijke vakantie kwam iedereen weer uitgerust en vol verhalen op 

school. Een aantal kinderen waren op vakantie geweest naar de sneeuw of 

naar de zon. Dierentuinen zijn weer bezocht of er is lekker geplonsd in het 

zwembad. Ook zijn er kinderen naar de bioscoop geweest. Fijn dat het allemaal 

weer kon en mocht!! 

We gaan de komende weken nog verder werken aan ons ruimte-thema. Er zijn 

nog zoveel nieuwe dingen te leren en mooie knutsels te maken over de ruimte. 

In het speelhuis zijn we nog lang niet uitgespeeld. Iedere dag gaan er kinderen 

op reis naar de maan in de zelf gemaakte raket en beleven daar allerlei 

avonturen. 

Als we naar buiten kijken zien we dat het langzaam aan het veranderen is. We 



 

 

horen de vogeltjes gezellig fluiten en ook komen de bolletjes langzaam boven 

de grond. Het zonnetje schijnt vaker en daar worden we allemaal blij van. Als 

we helemaal uitgespeeld zijn met het thema over de ruimte gaan we het 

afsluiten en starten we op de eerste dag van de lente met ons nieuwe thema 

dat zal gaan over de jonge dieren die dan allemaal geboren worden.   

Groep 1/2d En dan is het zomaar alweer Maart. Voor de voorjaarsvakantie hebben we ons 

thema: ‘De ruimte’ nog niet afgesloten en vanwege het enorme succes nog 

een paar weekjes laten door lopen. We zijn nog lang niet uitgepraat en 

uitgeleerd over dit thema. Zo zijn we met woorden over de ruimte bezig 

geweest. We hebben ze uitgesproken, in stukjes gehakt, ‘gelezen’, na-

gestempeld/geschreven en de betekenis ervan besproken. Ook telden we nog 

verder dan 20 en knutselden we een ufo; compleet met bestuurder. In de 

hoeken speelden en werkten we heerlijk verder. Maar op 21 maart, als de lente 

begint, sluiten we het echt af. Dan starten we met ons nieuwe thema: ‘Jonge 

dieren’. En op 29 maart is Juf Esther er voor het laatst. Juf Martine haar verlof zit 

er dan al weer op en zij zal vanaf april weer terug komen in onze groep.  

Groep 3A We blijven nog even doorwerken over het thema  “de Ruimte”. Daarom 

hadden we het vandaag over zwaartekracht. Wat is dat eigenlijk? Hiervoor 

hebben we enkele proefjes gedaan. Iedereen was er enthousiast mee bezig. Bij 

het rekenen zijn we bezig over de vriendjes van 10, bijna dubbelen en 

dubbelen, verdwijn sommen en nog veel meer. Vorige keer moesten we 

sommen uitrekenen op een ansichtkaart en dan in de brievenbus stoppen waar 

het goede antwoord op stond. Daarna gingen we met elkaar de brievenbussen 

controleren. Bijna alle kaarten waren goed bezorgd. Super! 

Groep 3B We zijn deze week gestart met 21 kinderen in de groep. Voor de vakantie 

hebben we afscheid genomen van Floris, omdat hij is verhuisd. We hebben 

hem letterlijk en figuurlijk uitgezwaaid.  

We hebben ook allemaal weer een andere plek gekregen in de klas en we zijn 

bijna klaar met ons thema: de ruimte. Wat leren we daar veel over! Op 8 maart 

mogen we onze boeken terugbrengen naar de bibliotheek, dat is wel nodig, 

want we lezen heel veel en heel graag:) 

 

Groep 4/5 Het is fijn om iedereen weer in de klas te hebben. We hebben een paar gekke 

weken gehad waarin veel kinderen thuis hebben gezeten met corona. 

Gelukkig is dat nu achter de rug en genieten we van elkaars aanwezigheid in 

de groep. We zijn nog bezig met het thema chocolade. Op dit moment 

ontwikkelen de kinderen een wikkel voor een eigen chocoladereep. Er zitten 

veel diverse en speciale smaken tussen. Daarnaast zijn we met groep 5 deze 



 

 

week begonnen met topografie. We hebben geleerd wat een legenda is en 

hoe we een plattegrond kunnen lezen. Groep 4 geniet stiekem mee door af en 

toe te gluren bij een klasgenoot. Vandaag zijn we naar de bibliotheek in Heiloo 

geweest om nieuwe boeken te lenen met de groep. Iedereen ging weer 

tevreden naar school met zijn nieuwe boek en dook in het avontuur van zijn 

hoofdpersoon. Wat een leesbeesten hebben we gekregen in de klas!  

Groep 5 We mogen weer. Na Coronaregels en voorjaarsvakantie gaan we weer een 

periode gewoon naar school (ja toch).En we hebben er zin in. De Cito’s zijn 

achter de rug, vrijdag gaan de rapporten mee en de lente komt er aan. We 

hebben dan ook nog een beetje Carnaval gevierd in de klas. En de komende 

tijd gaan we verder met de gebruikelijke vakken, maar we zijn ook begonnen 

met topografie. En we zijn nog niet klaar met de chocolade (IPC), dat komt 

mooi uit met Pasen in aantocht.  

Groep 6/7 Yes, de hele klas is weer op school. Eindelijk een volle klas zodat we weer 

allemaal van elkaar kunnen genieten en kunnen werken aan het groepsproces. 

Wat hebben we elkaar gemist. We doen veel kanjertraining in de klas. We 

bedenken spelletjes voor buiten, die we met elkaar kunnen spelen. Hopelijk 

gaat het zonnetje weer steeds vaker schijnen zodat we ook weer kunnen gaan 

knikkeren. Er staan naast het leuke lesprogramma ook weer leuke activiteiten 

op de planning. Begin april gaan we onze voetbaltalenten laten zien op het 

schoolvoetbaltoernooi. We hopen in de aankomende periode nog een paar 

keer te kunnen trainen op een echt voetbalveld. Welke sportieve vader of 

moeder zou ons willen helpen? Ook werken we langzaam richting het kamp in 

Driehuizen. We zijn deze week gestart met verkeer. Welke route moeten we 

fietsen naar Driehuizen en wat betekenen alle verkeersborden. Ook gaan we 

onze fietsen nog checken voordat we in mei op de fiets stappen richting 

Driehuizen. Groep 7 heeft dit jaar ook verkeersexamen dus zij gaan ook thuis 

alle verkeersregels en borden oefenen en leren. In de klas gaan we nog even 

verder met het thema Chocola.  

Kortom, we hebben er weer heel veel zin in. Het eerste helft van het jaar is 

omgevlogen en we gaan er samen met elkaar een heerlijke periode van 

maken. 

Groep 8A De tijd vliegt, het eerste half jaar zit er al weer op in groep 8. Iedereen heeft zijn 

definitieve advies gekregen voor het Voortgezet Onderwijs en kan zich in gaan 

schrijven op zijn/haar school naar keuze. Het tweede half jaar staat vooral in het 

teken van speciale groep 8 activiteiten: EHBO, Volwassen worden, WOII, dagje 

Amsterdam, Kamp en de eindmusical. En tussen deze leuke activiteiten door 

werken we ook nog aan onze andere vaardigheden, zoals rekenen, taal en 

spelling.  

Onze eerste activiteit vindt plaats op 7 maart. Wij gaan dan met de hele groep 

naar de Nachtegaal in Alkmaar en bereiden daar een lunch voor genodigden. 

Ieder kind mag 2 personen uitnodigen die de lunch komen verorberen. 

Het wordt een gezellig en druk half jaar in groep 8. 



 

 

Groep 8B Een bijzondere en een beetje spannende week voor alle groep 8 leerlingen; de 

inschrijvingen voor het voortgezet onderwijs zullen deze week plaatsvinden, aan 

het eind van deze week zullen alle kinderen een plek gekozen hebben om 

volgend schooljaar te kunnen starten. 

Voor de vakantie hebben we de afscheidsmusical voor dit schooljaar al 

uitgekozen. Deze maand krijgen we 3 musicallessen aangeboden door de 

muziekschool; superleuk! Daarna zetten we de musical nog even op een laag 

pitje; We ronden eerst het thema NXplorers af met per groepje een uitgewerkte 

milieu-uitvinding, daarna start het thema over de Tweede Wereldoorlog.  

In de reken- en spellinglessen zijn we bezig met het analyseren van je eigen 

fouten om zo te ontdekken hoe je het beste verder kan groeien.  

BSO Er zijn bij de Burcht weer een aantal nieuwe kinderen bij gekomen de 

afgelopen maand die we natuurlijk van harte welkom heten! Verder wordt er 

heerlijk buiten gespeeld na het eten, verstoppertje, voetbal, rennen en kleuren 

op het schoolplein: ze kunnen niet wachten en het is goed voor hun 

ontwikkeling! Bij het Kasteel wordt zoals altijd naar hartenlust geknutseld en 

gebakken. Bij ’t Slot hebben we het naaigarnituur ontdekt en de stoffen die een 

voormalige juf die met pensioen is ons heeft nagelaten. De etuis zijn niet van de 

lucht en wat een gezellig sfeertje schept dat! Ook hebben we een Kahootquiz 

over chocolade gedaan, in aansluiting bij het IPC thema van school in de 

middenbouw. Met natuurlijk chocola als prijs! We hebben natuurlijk geen 

mobiele telefoons bij de BSO, maar de kinderen lopen naar de hoek met de 

kleur waarvan ze denken dat dat het antwoord is. Zo komen ze nog in 

beweging ook en wordt het een echte groepsactiviteit. We zijn van plan om 

vaker bij school aan te sluiten op deze manier. Ook de voorjaarsvakantie met 

het thema “Briljante experimenten” was een groot succes. Meester Bor kwam 

een techniek workshop doen waarbij we raketten de lucht in schoten en 

autootjes maakten die reden op lucht. Ook hebben we heerlijk gesport in de 

gymzaal. We zijn erg blij dat we de mondkapjes even niet meer op hoeven en 

vrij adem kunnen halen. Lang leve de (komende) lente!! 

Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 30 maart 2022 

In de bijlage treft u een nieuwsbrief aan van YOSOY met de titel:  

Start nieuwe trainingen YosoY om weerbaar en met plezier naar school te gaan! 

 


