
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 

Radboudagenda 

• Maandag 20 juni : Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 24 juni : Zomerfeest! 

• Maandag 4 en dinsdag 5 juli: Eindmusical groep 8 

• Dinsdag 12 juli: afscheidsavond groep 8 

 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Noor   1-2 C 

Tycho 1-2 D 

Sterre  1-2 C 

Pippa 1-2 D 

Mees 1-2D 

Verjaardagen 

 

JUNI   Groep 

1 Fien  4  

1 Jasmijn  3A   

1 Daniël  4   

2 Elena  1/2A  

3 Tycho  1/2D  

3 Fiene  7  

3 Sofie  7  

4 Eline  6  

4 Fleur  6/7  

5 Taede  3A  

5 Sterre  1/2C  

5 Pippa  1/2D  

6 Keyon  7  

7 Sophie  4  

7 Jasmijn  7  

8 Bor  3B  

11 Tijn  4  

12 Laurens  6  

12 Jelin  7  

13 Mees     1/2D  

16 Vince  6/7  

16 Fem  1/2A  

18 Jurre  1/2C  

18 Anne  4  

20 Sem                                       1/2A 

20       Noor                                       1/2C    

21 Moos  4/5   

23 Suus  8B  

24 George  1/2C  

25 Flip  4/5  

25 Hidde  1/2B   
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25 Djem  7  

27 Ruben  1/2C  

27 Tess  8A  

Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd! 
Nieuws vanuit de 

Directie/Team 
Door de ogen van de directie. 

Voorbereiding schooljaar 2023-2024 

Vanaf begin maart zijn we bezig met het voorbereiden van het 

volgende schooljaar. Het belangrijkste is altijd de formatie. Waar we 

vorig jaar rond deze tijd nog volop bezig waren met invullen van 

vacatures, is dat dit jaar een stuk rustiger. Onze leerkrachten in 

opleiding, Annelies en Anna Belén, gaan ons verlaten, maar voor de 

rest blijft iedereen. Ondertussen hebben we ook de vraag “Wie staat 

waar volgend jaar”, afgerond. De laatste klus is dan de verdeling 

van de huidige groep 2 leerlingen in de nieuwe groepen 3. Voor nu 

kan ik alvast wel vertellen dat de huidige groepen 3 t/m groep 7 

intact blijven en allemaal gewoon een jaar doorschuiven. Volgende 

week vertellen we welke leerkrachten er op welke dagen voor de 

respectievelijke groepen staan en in welke lokalen de groepen 

volgend jaar zitten. 

Het schoolplein. 

Het speelhuisje op het schoolplein is al enige tijd geleden 

weggehaald en zal worden vervangen. Ook het speeltoestel met de 

hoge glijbaan zal moeten worden vervangen. Dat proces loopt en 

het is mooi om te zien dat een aantal leerlingen van de 

leerlingenraad betrokken is. Het zogenaamde middenplein voor de 

BSO zal in de zomervakantie door de Gemeente worden aangepakt. 

Er komt een nieuwe ondergrond en ook de fietsenstalling grenzend 

aan het middenplein wordt aangepakt. 

Tevredenheidsonderzoek. 

Er is onlangs een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Op dit 

moment hebben we de resultaten nog niet binnen. We zullen eerst 

de uitkomsten aan de MR voorleggen en in de volgende Nieuwbrief 

zal ik kort verslag doen van de uitkomsten. 

Radboud got talent, de avond 4-daagse en straks het zomerfeest. 

Als we iets hebben gemist in de 2 coronajaren dan was het wel het 

samen de Radboud zijn. Dit schooljaar lukt het gelukkig makkelijker 

om iets te organiseren waarbij de hele school gezamenlijk betrokken 

is. Denk bijvoorbeeld aan de kinderboekenweek, de paasviering en 

de Koningsdag. De afgelopen maand kwam daar Radboud got 



 

 

talent bij. Wat een ontzettend leuk feest was dat en wat een talent 

hebben wij op school. Voor herhaling vatbaar.  

Twee weken geleden was de avond 4-daagse en traditioneel startte 

deze elke avond op ons schoolplein. Van de Radboudschool deden 

er ongeveer 220 kinderen mee. Het weer zat mee, de organisatie liep 

als een trein en de sfeer was geweldig. Met dank aan de ouderraad, 

enkele teamleden en de wandelbond.  

Over een paar weken, op 24 juni, organiseert de ouderraad voor alle 

ouders en kinderen van de Radboud het zomerfeest. Ik zou zeggen: 

”Komt allen, voor het ultieme Radboudgevoel.” 

 

Ouderraad Wat was het een feest om weer mee te kunnen doen aan de 

wandelvierdaagse! Met veel enthousiasme is er gelopen: er deden 

200 leerlingen mee aan de 5 km en 25 leerlingen liepen de 10 km. En 

vergeet uiteraard niet de begeleiding van jullie, alle ouders. Er kwam 

geen eind aan de 5 km groep. Wat was het een feest! Iedereen 

bedankt voor zijn/haar hulp en inzet.  

En dan volgende week vrijdag 24 juni - het zomerfeest!  

 

Vanuit de ouderraad zijn we met z’n allen bezig om de laatste 

voorbereidingen te treffen om er een fantastische avond van te 

maken voor jong en oud.  

In het Tropical thema gaan we het ouderwets gezellig maken op het 

schoolplein met bbq, friet foodtruck , OR-bar, ijsjes en een DJ. Voor 

de kinderen uiteraard allerlei spelletjes en activiteiten, van touwtje 

trekken, schminken en krokodillenvijver tot een  springkussen (groep 

1-3) en een grote apenklimtoren (groep 4 - 8). Bij de spelletjes kunnen 

we niet zonder hulp van ouders. Van 17:00 - 20:00 zijn we op zoek 

naar ouders in vakken van 30 minuten (meer mag uiteraard ook); de 

eerste dus van 17:00 - 17:30 u. Super als je een handje wilt helpen!  

Aanmelden (incl jouw tijdvak) kan bij Bea 06-11340986 en Ineke 06-

41778280.  

Dank alvast en tot de 24e! 

 



 

 

 

Overige Fietsen: 

Regelmatig staan er ’s avonds nog kinderfietsen bij school. In verband met 

vandalisme raden wij u aan fietsen ’s nachts niet bij school te laten staan. 

Gevonden voorwerpen 

De bak ligt weer vol. Is uw kind iets kwijt? Neem dan even een kijkje in 

zwarte bak bij de kleuteringang. 

De laatste nieuwsbrief verschijnt op woensdag 6 juli 2022 

 


