
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 

Radboudagenda 

• 18 mei – 20 mei Kamp groep 7 

• 23 mei – 25 mei Kamp groep 6/7 

• 26 mei – 27 mei Hemelvaart ; alle kinderen zijn vrij 

• 31 mei – 3 juni Avondvierdaagse 

• Maandag 6 juni 2e Pinksterdag ; alle kinderen zijn vrij 

• Maandag 20 juni : Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 24 juni : Zomerfeest! 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Jo                      groep 1-2 D 

Benjamin          groep 1-2 D 

 

Verjaardagen 

 

MEI   Groep 

 

1 Mohamad  6  

1 Jaap  8A  

2 Sven  8A  

3 James  5  

7 Jo  1/2D  

8 Tommy  1/2A  

8 Thijs  5  

12 Olivia  6  

13 Anne  3A  

14 Lynn  8B  

16 Jula  4/5  

17 Annemieke  8B  

17 Pim  3A   

18 Britt  6/7  

18 Sky  3B  

20 Ferrah  1/2A  

21 Josefien  8A  

24 Lucas  7  

25 Charlie  5  

27 Marie  3B  

27 Alle  4/5  

27 Mees  4  

28 Giel  8A  

31 Anne  3B  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
Nieuws vanuit de 

Directie/Team 

Vakantierooster en de studiedagen voor schooljaar 2022-2023  

Herfstvakantie  ma. 17-10-22 - vr. 21-10-22 

Kerstvakantie  ma. 26-12-22 - vr. 06-01-23 

Voorjaarsvakantie  ma. 27-02-23 - vr. 03-03-23 
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Pasen      vr. 07-04-23 - ma. 10-04-23 

Koningsdag     in meivakantie   

Meivakantie    ma. 24-04-23 - vr.  05-05-23 

Hemelvaart    do. 18-05-23 - vr. 19-05-23 

Pinksteren    ma. 29-05-23   

Zomervakantie  ma. 24-07-23 - vr. 01-09-2023 

Studiedagen:  

Donderdag 25 augustus 2022   

Woensdag 28 september 2022 

Dinsdag 6 december 2022 

Vrijdag 24 februari 2023 

Donderdag 6 april 2023 

Maandag 19 juni 2023 

Dinsdag 20 juni 2023  

Maandag 3 juli 2023  

Vrijdag 21 juli 2023 (onder voorbehoud) 

 

Kamp 

Groep 7 is vandaag op kamp gegaan naar Driehuizen.  

 
 

Ouderraad Op 13 en 14 april was het Pasen op onze 

Radboudschool! 

 

Voor het paasontbijt versierde iedereen een 

papieren draagtas voor een klasgenootje 

voor wie hij/zij een paasontbijt ging 

verzorgen. Vanuit de OR is de aanschaf van 

de papieren tassen geregeld. 

 

En… geen paasfeest zonder het jaarlijks 

terugkerende paaseieren zoeken voor de 

onder- en middenbouw. We hadden 

prachtig mooi weer op de dag dat we voor 

de groepen 1 t/m 5 eieren gingen 

verstoppen in het bos.  

Twee moeders uit de ouderraad hadden zich in een paashaaspak 



 

 

gehesen om samen met nog drie (OR-)ouders de eieren te verstoppen. 

Maar niet voordat de paashazen vlug langs de ramen van de klassen zijn 

gelopen om de kids alvast in de stemming te brengen. Zelfs groep 8 wilde 

graag dat we even om het hoekje kwamen zwaaien!  

Op 2 plekken in het bos naast school werden de eieren verstopt. De klassen 

kwamen om de beurt naar een van beide plekken om alle eieren te 

zoeken. 

En een chocolade paasei mocht niet ontbreken, welke de kinderen na 

afloop in de klas kregen. 

 

Tijdens deze gezellige activiteit werd er hard gewerkt op het schoolplein! 

Eindelijk was het dan zover: het cadeau dat vanuit de ouderraad aan 

school is geschonken voor het 50-jarig bestaan, werd gerealiseerd. Het 

schoolplein heeft prachtige nieuwe schoolpleinstickers gekregen waar de 

kinderen en school een hoop plezier aan beleven. 

 

De Koningsspelen was een groot 

succes, wederom een dag met 

prachtig weer! Het was echt een feest 

met een versierd schoolplein, een 

stormbaan opblaaskussen en heel veel  

leuke spelletjes met hulp van vele 

ouders. Terwijl alle kinderen zich 

vermaakten met de spelen, werd er 

hard gewerkt door een andere groep 

ouders om de lunch klaar te maken 

voor iedereen!  

Als afsluiter werden de kinderen nog getrakteerd op een ijsje. 

  

 

En tot slot goed om te vertellen dat we druk zijn met de voorbereidingen 

van zowel de Avondvierdaagse (31 mei t/m 3 juni) als het Zomerfeest (24 

juni). 

Vergeet niet dat je je kind(eren) tot en met donderdag 19 mei kunt 

aanmelden voor de Avondvierdaagse via de voor-inschrijving via school (in 

Kwieb).  

 

Om alvast in de stemming te komen hieronder de flyer voor het 

aankomende zomerfeest. 

Zet u de datum alvast in uw agenda? 



 

 

 

 

 

 

BSO Wij hebben er onlangs twee nieuwe medewerkers in ons BSO team bij 

gekregen, u allebei welbekend, omdat beiden stagiaires Onderwijsassistent 

zijn en een van de twee ook moeder van een leerling: 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Mijn naam is Matty, ik ben woonachtig in 

een klushuis te Heiloo met mijn vriend en 

drie kinderen (Seth, Noelle en Leah). 

Sinds kort ben ik gestart op de BSO van de 

Radboudschool. Veel kinderen kennen mij 

al als stagiaire in diverse groepen op school 

en van de naai-lessen op de BSO. 

Twee jaar geleden ben ik begonnen met 

een omscholingstraject tot 

onderwijsassistent, dit schooljaar ga ik mijn 

opleiding afronden. Ik heb heel veel zin om 

jullie kinderen na schooltijd een fijne 

middag te bezorgen op de BSO. 

 

 

Matty werkt op dinsdag en donderdag. 

 



 

 

Het stukje van Floortje Twisk blijft u nog even te goed, maar dan weet u 

alvast dat u Floortje op de dinsdag en donderdag ook bij ons aantreft als u 

uw kinderen op komt halen!  

Verder zijn wij een ontwikkeltraject ingeslagen met de pedagogisch coach 

van onze locatie Martine Wagenaar, onze directeur kindcentrum Paul 

Vrasdonk en onze nieuwe teammanager Esther Verduijn. Wij hebben als 

team door alle coronagolven en het enorme personeelstekort te maken 

gehad met een kaalslag binnen de BSO. Wij hebben steeds flexibel 

ingespeeld op de situatie, maar nu zijn we toe aan een hernieuwde 

aanpak. We willen een sterk en goed op elkaar ingespeeld team zijn, 

samen met school, en hoogstaande kwaliteit bieden, zoals u van ons 

gewend bent. We hebben daarom een aanvang gemaakt door met 

elkaar in gesprek te gaan over onze drijfveren. We gaan onze 

kernkwaliteiten nog beter inzetten voor buitenschoolse opvang van uw 

kinderen. Binnenkort komt er een vervolg op deze eerste bijeenkomst. We 

hebben er erg veel zin in!! 

 

De meivakantie was een groot succes. Het thema was Superhelden. We 

hebben allerlei activiteiten georganiseerd: de brandweer is op bezoek 

geweest, en de kinderen mochten zelf de brandweerspuiten hanteren en 

fictieve branden blussen! We hebben Pipi Yoga gedaan en heldenliedjes 

gezongen met ZangExpress, Meester Bor was er met een workshop 

techniek. Er waren reptielen en kuikens op visite, we hebben 

superheldenmaskers en -capes gemaakt en Popeye broodjes gebakken 

met spinazie. 

 

Voor de zomervakantie is het thema "Zen in de caravan". U kunt zich tot 19 

juni aanmelden als u gebruik wenst te maken van de vakantieopvang. 

Mocht u zich juist willen afmelden, omdat u geen gebruik maakt van de 

opvang, dan kan dit tot 10 dagen voor de dag dat u de opvang normaal 

gesproken opneemt met behoud van het tegoed. Dit kunt u dan op een 

ander moment inzetten. 

 

Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 15 juni 2022 

 


