
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 

Radboudagend

a 

• Dinsdag 5 april: studiedag ; alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 15 april : Goede Vrijdag; alle kinderen zijn vrij 

• Maandag 18 april: 2e Paasdag ; alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 22 april : Koningsspelen 

• Maandag 25  april tot en met vrijdag 6 mei: Vakantie 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Semanur      groep 3B 

 

Verjaardagen 

 

April 

2 Chloé  1/2B  

4 Floor  4/5  

5 Liz     1/2B  

6 Floris  3B  

8 Lex  1/2B  

8 Norah  1/2C  

11 Jacky  6  

12 Naomi  4/5  

14 Lisa  6/7  

14 Joep  3A  

16 Koen  8A  

17 Indy  7  

20 Julie  3A  

22 Hannah  1/2A  

23 Joep     3B  

24 Quinten   1/2C  

25 Fenna     1/2A  

26 Puck  4  

27 Aidan  6/7  

29 Puck     4  

29 Nora  8B  

30 Sofie  4  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
Nieuws vanuit 

de 

Directie/Team 

Door de ogen van de directie, 

Corona 

De meeste coronamaatregelen zijn afgeschaft. Het went snel, al heeft 

het nog wel even geduurd voordat ik van de reflex af was om, zodra ik 

mijn kantoor uitliep, een mondkapje op te willen gaan zetten. Het advies 

voor de groepen 6 t/m 8 om 2 keer per week te testen is komen te 

vervallen, maar omdat we nog een flinke voorraad testen in huis 
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hebben, delen we ze toch nog een paar keer uit. Overigens, corona is 

niet weg. Er zijn nog steeds leerlingen en teamleden die besmet zijn 

geraakt in de afgelopen 2 weken.  Als leerkrachten besmet of gewoon 

ziek zijn, betekent dit dat ze moeten worden vervangen. Het is elke keer 

opnieuw een uitdaging om geen groep naar huis te hoeven sturen, 

omdat er gewoonweg geen leerkrachten beschikbaar zijn. Deze laatste 

week van maart zijn er 2 collega’s ziek en met geschuif en extra inzet 

van bereidwillige collega’s  is het toch weer gelukt.  

De Blosse-expeditie 

Ik zou hier heel graag anders willen voorspellen, maar de signalen zien er 

niet goed uit. Voorlopig zal het lerarentekort alleen nog maar groeien. Bij 

Blosse zijn we gewend om niet reactief af te wachten, maar juist 

proactief te zijn en te kijken naar wat we zelf kunnen doen, waar we zelf 

invloed op hebben. Omdat het tekort aan personeel zowel bij de 

opvang als bij het onderwijs speelt, heeft Blosse besloten om met alle 

medewerkers gezamenlijk de uitdaging aan te gaan. De aftrap van de 

Blosse-expeditie was op 21 maart. Vanaf 15.30 uur hebben alle collega’s 

van Blosse via een gesloten you-tube kanaal kunnen luisteren naar 2 

sprekers. Zij hadden weliswaar niet de oplossing voor het lerarentekort, 

maar hebben wel een aanzet gegeven om na te gaan denken over 

een andere organisatie van opvang en onderwijs, zonder dat we de 

bedoeling uit het oog verliezen. De bijeenkomst ging dan ook voor een 

groot deel over De Bedoeling. Wat is De Bedoeling ofwel waarom 

bestaat onderwijs en opvang? Als we deze vraag beantwoorden, 

kunnen we daarna gaan kijken naar hoe we het met elkaar zo kunnen 

organiseren dat de kwaliteit gegarandeerd blijft of in een aantal 

opzichten zelfs verbetert.  

Ondertussen proberen we ook om mensen te interesseren voor werken 

bij Blosse. Een paar keer per jaar organiseert Blosse de Blossebeleving. 

Iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de opvang of in het 

onderwijs bij Blosse is die dag van harte welkom op 1 van de kindcentra. 

Mocht u wel eens nadenken over een overstap dan kunt u ook altijd 

buiten de Blossebeleving om een dagje meelopen op de Radboud.  

Het schoolplein 

Iedereen die de laatste week bij ons op het schoolplein is geweest zal 

het zijn opgevallen dat het kleine speelhuisje is verwijderd. 

Speeltoestellen moeten aan veiligheidseisen voldoen en daar hoort een 

regelmatige keuring bij. Uiteraard doen we dat niet zelf, maar wordt dat 

gedaan door een extern bureau. Vorig jaar kregen we al te horen dat 

het kleine speelhuisje gebreken begon te vertonen. Toen konden we dat 

nog laten repareren. Onlangs is het huisje echter toch afgekeurd en 



 

 

moest het worden verwijderd. Tegelijkertijd kregen we ook te horen dat 

het grote toestel met de glijbaan op korte termijn aan vervanging toe is.  

Het leek ons een goed plan om bij het kiezen van een vervangend 

speeltoestel de leerlingenraad in te schakelen. Die zijn nu 1 keer bij 

elkaar geweest en samen met mij hebben ze gekeken naar wat je 

allemaal kunt doen op een speeltoestel. Op het bord kwamen woorden 

te staan als glijden, duikelen, klimmen, chillen en schommelen.  Daarna 

zijn we gaan kijken wat we allemaal zouden missen als we de beide 

speeltoestellen niet meer zouden hebben en tenslotte hebben we 

gekeken waaraan de vervangers van beide speeltoestellen zouden 

moeten voldoen.  

De volgende stap is dat ik samen met de leerlingenraad ga kijken wat 

verschillende aanbieders zoal hebben, zodat we een keuze kunnen 

maken. Uiteraard zijn er budgettaire grenzen en zal er nog wel enige tijd 

overheen gaan, voordat de nieuwe toestellen geplaatst kunnen worden. 

Wordt vervolgd. 

 

Van de intern begeleider 

Afgelopen maand ben ik begonnen als intern begeleider op  het 

Radboud Kindcentrum. Het was een goede start, die vooral in het teken 

stond van ontmoeten. Nieuwe collega’s, de kinderen, ouders en de 

professionals in de omgeving.  

Zo heb ik ook kennis gemaakt met Krista Klop van ggd Hollands Noorden. 

Zij is opvoedadviseur en kan hulp bieden bij allerhande opvoedvragen. 

Dat kan gaan over problemen met eten en slapen, maar ook over het 

stellen van grenzen bij bijvoorbeeld gamen. In de bijgaande flyer staan 

nog meer voorbeelden, en ook hoe je met haar in contact kan komen.  

Goed om te weten dat je direct bij haar terecht kan, en dat er geen 

lange intakeprocedure of wachtlijst is.  

Mocht je er vragen over hebben, of andere vragen dan hoor ik dat 

graag.  

Masja Meijer 

Op de step naar school? Parkeren in de fietsenstalling! 

Wanneer kinderen op de step naar school komen, moeten deze in de 

fietsenstalling worden gezet. Ze mogen beslist niet binnen gestald 

worden en ook niet bij de deuren van school. Als ze daar staan, zullen wij 

ze in de fietsenstalling zetten 



 

 

 

Ouderraad Op donderdag 31 maart zouden er, als het weer meezat, nieuwe 

pleinstickers worden aangebracht! Daarmee wordt eindelijk het cadeau 

van de ouders aan school in het kader van het 50-jarig bestaan 

gerealiseerd. Om de plakkers aan te brengen moest het schoolplein 

schoon zijn en dat betekende dat een groep OR-leden afgelopen 

woensdagmiddag een heel groot deel van het schoolplein hebben 

schoongeveegd. Het ziet er fantastisch schoon uit! 

Helaas het weer zat vandaag niet mee, maar we krijgen van het bedrijf 

gauw een nieuwe datum voor het aanbrengen van de pleinstickers.

 
We zijn allemaal heel benieuwd naar het resultaat! 

 

Pasen 

We hebben weer alle ruimte om invulling te geven aan Pasen op school. 

De Paashaas is geboekt dus die gaat in ieder geval langskomen en 

samen met de leerkrachten zullen we een gezellig paasontbijt 

organiseren. 

Verder worden er voorbereidingen getroffen voor Koningsdag en aan 

het eind van het schooljaar staat er een Zomerfeest op de agenda; we 

zijn al druk bezig met alle ideeën en de invulling van het feest! 

 

Schoolfotograaf  

Al heel wat jaren heeft de school gebruik gemaakt van een 

schoolfotograaf uit Beverwijk. Deze komt altijd in sept/okt twee dagen 

op school en samen met de hulp van een paar ouders worden deze 

twee dagen alle kinderen gefotografeerd. Nu begint de ruimte steeds 

beperkter te worden in school en zijn het voor zowel de kinderen als de 

leerkrachten behoorlijk hectische dagen. 



 

 

Dit heeft ons doen besluiten om te kijken of het anders kan en wat 

andere fotografen te bieden hebben: organisatie gedurende de dag, 

vernieuwende ideeën en kwaliteit-prijs verhouding.  

Na gedegen onderzoek hebben we besloten over te gaan naar een 

nieuwe fotograaf en zijn we uitgekomen op nieuweschoolfoto.nl.  

Organisatorisch verandert er straks het volgende: op de dag dat de 

school de grote gymzaal tot zijn beschikking heeft, zullen 4 fotografen 

daar hun studio's opzetten en worden alle kinderen in alle rust op hun 

gemak gesteld en gefotografeerd. Alles kan op 1 dag gedaan worden 

en met een team van jonge enthousiaste fotografen gaan er ook 

volgend jaar mooie foto's gemaakt worden!  

MR (Mede-

zeggenschapsr

aad) 

Beste ouders, 

De stemmen zijn geteld!  

Veel ouders hebben hun stem uitgebracht voor een nieuw lid van de 

oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR) en dat voelt voor 

ons, ouders in de MR, goed. Met ruime meerderheid van stemmen is 

Pieter Baart verkozen tot nieuw lid van onze oudergeleding. We 

feliciteren Pieter en heten hem van harte welkom binnen de MR. We 

willen Julia Bakker en Jan Willem Roos bedanken voor hun verkiesbaar 

stelling. 

BSO Hallo allemaal, 

Hier een berichtje van Esther (AMK) assistent manager van de opvang. 

Ik ben eind november met deze functie begonnen ter vervanging van 

de zwangerschap van Daisy, Inmiddels heb ik te horen gekregen dat 

Daisy niet meer terug keert en mijn contract wordt verlengd tot 

september. Hier ben ik ontzettend blij mee want ik heb het erg naar mijn 

zin op de Radboudschool.  

Ik ben bijna 53 jaar geleden geboren in Heiloo, nu wonend in Akersloot 

met mijn man en 3 zoons, een echt voetbalgezin. 

Naast mijn AMK uren ben ik 4 ochtenden werkzaam bij de peuteropvang 

Het Bruggetje in Akersloot. Bij deze locatie heb ik ook 14 jaar bij de BSO 

gewerkt en dus veel ervaring opgedaan. 

 

Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 18 mei 

 


