
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Radboud 

agenda 

• Donderdag 22 september: schoolreis groep 1 t/m 7 

• Woensdag 5 oktober studiedag; alle kinderen zijn vrijdag 

• Donderdag 13 oktober: schoolfotograaf 

• Donderdag 13 oktober: Leesmarathon 

• 15-23 oktober: herfstvakantie 

Welkom op onze 

school! 

Jippe    groep 6 

Sef        groep 1-2C 

Ryan     groep 1-2A 

Huub    groep 1-2B 

Keet      groep 1-2 A 

Floortje  groep 1-2A 

Thomas groep 1-2C 

Riv         groep 1-2A 

Verjaardagen 

 

SEPTEMBER 

 GROEP 

1 Jessie  5  

3 Kars  7/8  

5 Kinga  5  

6 Valentijn 1/2C  

7 Rifka  4A  

7 Veerle 1/2D  

8 Rijk                                    1/2A  

9 Lucas     3A  

11 Jaap  7/8  

11 Davin  1/2B  

12 Amy  7  

12 Fien  7  

13 Fee  8  

13 Janne     7  

14 Femke  5/6  

15 Liene  1/2C  

15 Reef  3B  

16 Liene     4B  

17 Boas  3A  

18 Juul  7  

18 Max  3A  

19 Nelis  6  

20 Pepijn  5  

21 Silvan  7  

21 Evi  6  

22 Nevi Lou  5/6  

23 Fiene    4B  

Allemaal alsnog of alvast van harte gefeliciteerd! 

RADBOUDNIEUWS 
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Nieuws vanuit de 

Directie/ 

Team 

Door de ogen van de directie. 

Schooljaar 2022-2023 

Het schooljaar is al weer even onderweg en we zijn goed begonnen. We 

zitten nog in de zogenaamde Gouden Weken waarin in de groepen heel 

veel aandacht wordt besteed aan de groepsvorming. In de rondleidingen 

die ik geef, vertel ik altijd dat er naast rekenen, spelling, wereldoriëntatie en 

taal veel aandacht is voor een vak dat niet op het rooster staat, maar wel 

hoort bij de opdracht van de basisschool, namelijk Samenleven. Het zit 

verstopt in alle vakken. Soms heel duidelijk zoals in de  Kanjertraining, de 

catechesemethode Trefwoord en wanneer het bijvoorbeeld in de 

wereldoriëntatie over onze democratie gaat. Maar daarnaast komt het 

dagelijks aan bod in gesprekken in de groep, op het schoolplein en in de 

gymzaal. Dit schooljaar doen we er voor de groepen 6 t/m 8 nog een 

schepje bovenop, want we doen mee aan het project HIRO dat betaald 

wordt vanuit de Gemeente. Hierin speelt judo een belangrijke rol. Dit gaat 

starten na de Herfstvakantie.  

Waar ook dit schooljaar weer veel aandacht voor zal zijn is het lezen. Bij 

goed leren lezen is de leesmotivatie heel belangrijk. Leren lezen is tenslotte 

een kwestie van heel veel oefenen. Dat gaat sowieso makkelijker als je zin 

hebt in lezen, omdat je zo’n mooi boek aan het lezen bent. Daarom gaan 

we dit jaar een intensieve samenwerking aan met de Openbare Bibliotheek. 

Hierbij gaan we mooie stappen nemen. Rond de aanstaande 

Kinderboekenweek zal daar meer over worden bekend gemaakt. Eén 

belangrijk evenement willen we wel vast met u delen en dat is de 

leesmarathon die op 13 oktober zal plaatsvinden. Zet hem vast in uw 

agenda, u krijgt hier binnenkort meer info over. 

Rekenen staat dit schooljaar binnen ons team ook prominent op de agenda. 

We hebben juf Monique, onze rekencoördinator, extra uren kunnen geven, 

zodat zij samen met de stuurgroep rekenen kunnen gaan sturen op wat er 

op de korte termijn verbeterd kan worden aan ons rekenaanbod, maar ook 

wat er op de langere termijn de komende jaren moet gaan gebeuren.  

Tenslotte zijn we met het hele team gestart met een teamtraining op het 

gebied van formatie handelen. Door het eigenaarschap bij leerlingen te 

vergroten, verhoog je de inzet en de betrokkenheid. We worden getraind 

hoe we een formatieve leercultuur krijgen door een doel centraal te stellen, 

te werken met succescriteria, hoe je effectieve feedback geeft en hoe je het 

leren zichtbaar maakt. We hebben de eerste training gehad en zijn heel 

enthousiast.  

Het schoolplein. 

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat het middenplein door de Gemeente is 

opgeknapt. Het is nog niet helemaal klaar. De doeltjes en de basketbalpalen 

worden opgeknapt en zullen worden teruggeplaatst. Er wordt nog een heg 

geplaatst tussen het voetbalveldje en de fietsenrekken. De  fietsenrekken 



 

 

worden nog op de goede plek gezet en er komt nog belijning op de tegels. 

De opknapbeurt was nodig omdat de ondergrond slecht en vooral ruw was. 

Bij regen vormden zich overal plassen en werd het een grote prutbende. Dat 

kwam ook omdat er hoogteverschil is tussen ons schoolplein en het 

middenplein en er veel zand werd weggelopen. Dat is nu ook voor een groot 

deel verholpen, doordat er een hardstenenrichel is geplaatst die door de 

leerlingen als bank kan worden gebruikt.  

Het middenplein is van de Gemeente en daar gaan wij verder niet over, 

maar het grote schoolplein is van ons. Dit jaar gaan we het speeltoestel met 

de hoge glijbaan vervangen. Bij de keuze voor een nieuw speeltoestel zijn 

ook een aantal leerlingen betrokken. Het grote schoolplein wordt ook 

enthousiast gebruikt door hangjongeren. Dat is al jaren zo en meestal gaat 

dat redelijk goed. We hebben een vuilnisbak neergezet en dat werkte tot op 

zekere hoogte. Op dit moment echter is er een groep jongeren die er 

regelmatig een flinke puinhoop van maakt, inclusief vernielingen. Zeer 

frustrerend. Er is overleg met de wijkagenten en de Gemeente hoe dit aan te 

pakken.  

Ouder-kind gesprekken 

Vanaf groep 3 zullen er weer ouder-kind gesprekken gepland worden. U 

ontvangt van de leerkracht hier bericht over. 

Omdat onderstaand bericht in de laatste nieuwsbrief niet helemaal werd 

weergegeven, nogmaals het hele bericht. 

Het zomerfeest. 

Als ouder van onze school bent u automatisch lid van de oudervereniging en 

onze oudervereniging heeft een hele actieve ouderraad. Zij organiseren 

samen met de meesters en juffen de schoolfeesten  zoals bijvoorbeeld het 

schoolreisje en het sinterklaasfeest. Er is ook een feest dat ze zelf organiseren, 

een feest voor iedereen die bij school betrokken is, het zomerfeest. Tijdens de 

coronajaren kwam het er steeds niet van, maar afgelopen juni kon het 

gelukkig eindelijk weer doorgaan.  

Wat een mooi feest was dat. Het weer zat gelukkig mee en de organisatie 

stond als een huis. Spelletjes voor de kinderen, een foodtruck, een bar en 

een DJ, wat wil je nog meer. Het werd een geweldige vrijdagmiddag. Hierbij 

wil ik de complimenten uitspreken aan de ouderraad en hen, en alle 

teamleden (met name juf Janny) en vrijwilligers, bedanken voor dit 

fantastische feest. Ik kijk al weer uit naar het volgende zomerfeest. 



 

 

 

Even voorstellen: Mijn naam is Anneke Zijp. Ik ben de oma van Olaf 

en Fenna Kampmeijer.  

Ik ben op de Radboud als vrijwilliger aan het 

lezen, spelling opdrachten maken en aan het 

rekenen met kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Ook 

fiets ik met geroep 8 en 5/6 mee naar de 

gymzaal.  

Mijn achtergrond is HBO lerarenopleiding PABO. 

Ik ben gestart als vakleerkracht gymnastiek in het 

basisonderwijs in Alkmaar en vervolgens gaan 

werken als leerkracht, zorg coördinator en 

(adjunct)directeur in het Praktijk onderwijs (de 

Viaan Alkmaar). Ik heb altijd met heel veel plezier 

in dit type onderwijs gewerkt.  

Sinds 2017 ben ik met pensioen. Omdat ik nog erg graag met kinderen werk, 

heb ik al snel mijn  hulp aangeboden op de Vlindertuin , SBO te Alkmaar. 

Daar heb ik een fijne tijd gehad, maar helaas gaf de school aan geen 

vrijwilligerswerk meer voor mij te hebben.  

Omdat ik , samen met mijn man, elke week de kleinkinderen van de 

Radboud haalde en enthousiaste verhalen hoorde, kwam ik op het idee om 

contact met de directie van de Radboud te zoeken. Ik heb een gesprek 

gevoerd en zij gaven aan graag van mijn aanbod gebruik te willen maken. 

Vandaar dat ik nu op de maandagochtend en woensdagochtend op 

school ben.  

Hobby’s: lezen, voorlezen, tennis, gesprekken 

voeren met kinderen, wandelen en fietsen.  

 

Mijn naam is Charia Sandel en ik ben 19 jaar 

oud. Momenteel zit ik op de Ipabo in 

Amsterdam en volg ik  de opleiding Ad Pep 

(Assosiate degree Pedagogisch educatief 

professional). Bij deze opleiding vergroot ik mijn 

kennis en vaardigheden op het gebied van 

begeleiden en stimuleren van kinderen. Het 

aankomende schooljaar zal ik dan ook de 



 

 

geleerde vaardigheden gelijk toepassen in de praktijk. Daarvoor moet ik 16 

uur in de week stage lopen bij kinderen van 0 tot 14 jaar. Zelf loop ik mee in 

bij kinderen van 4 t/m 7 jaar oftewel groep 1/2A op donderdag en vrijdag. 

Op die dagen zou u mij dus op het schoolplein kunnen tegenkomen.  

Over mij : Ik kom uit Alkmaar en heb daar zelf ook op de basis- en 

middelbare school gezeten. Mijn ouders en vrienden zouden mij omschrijven 

als iemand die vriendelijk en behulpzaam is maar ook als de grappenmaker 

van de groep. Zelf hou ik ervan om creatief bezig te zijn met schilderen en 

ontwerpen, maar meestal ben ik in mijn vrije te vinden in de sportschool. Ook 

vind ik het erg leuk om in het weekend gezellig met vrienden af te spreken of 

gewoon lekker een filmpje te kijken.  

Dit ben ik in het kort en wat informatie over mijn opleiding. Ik heb er erg veel 

in zin om samen met de kindjes het aankomende schooljaar door te brengen 

en ik hoop dat ik ze misschien zelfs iets van mij kunnen leren.  

Hallo allemaal, Ik ben Ilja Seffinga. Op dit moment ben ik net begonnen aan 

het tweede jaar van de lerarenopleiding oftewel de PABO.  Even kort iets 

over mezelf, ik ben 17 jaar oud en woon sinds de zomer in 

Stompetoren en mijn hobby is voetbal. Ik kijk ontzettend 

uit naar de komende tijd op deze school. Op dit moment 

loop ik stage in groep 1/2C, en later dit jaar ga ik 

stagelopen in groep 3B. Ik heb er zin in😄😄😄.  

 

Ik ben Lisa-Marie, 18 

jaar oud en woon in 

Egmond Binnen. 

Onderwijsassistente is 

de opleiding die ik doe 

en ik zit in mijn derde jaar. Deze opleiding 

volg ik op het Horizon college in Alkmaar. 

Mijn hobby’s zijn kunstschaatsen, lezen, 

piano- en gitaarspelen. Dit jaar loop ik het 

hele jaar stage bij juf Carla. Ik hoop er een 

leuk en gezellig jaar van te maken! 

Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schooljaar is net begonnen, maar de OR is alweer van start met alle 

leuke plannen voor het aankomende jaar. We hebben er weer veel zin in!   

Deze week staat alweer de eerste activiteit op de planning, namelijk het 

schoolreisje. Hopelijk zit het weer mee en kunnen we genieten van een 

mooie en gezellige dag in Drievliet en de Goudvis. 

We hebben dit nieuwe schooljaar ook weer 3 nieuwe leden in de Ouderraad 

mogen verwelkomen namelijk Pascale, Sanne en Roel. Een warm welkom 

aan jullie!  



 

 

Ouderraad Maar we hebben nog plek; mocht deelname aan de Ouderraad jou ook 

wat lijken? Dan kun je altijd even contact opnemen met 

OR@radboudkindcentrum.nl of via een van de leden.  

Het afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst de ouderbijdrage geïnd 

via Kwieb. Dat is ons erg goed bevallen. Omdat we voor het innen 

afhankelijk waren van de implementatie van Kwieb, hebben we het 

betaalverzoek toen pas in maart kunnen uitsturen.  

 

Het is echter gebruikelijk de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar 

te innen. U kunt het betaalverzoek voor de ouderbijdrage van dit schooljaar 

begin oktober verwachten. Deze verschijnt bovenaan de tijdlijn in Kwieb. 

MR Beste ouders, 

Het schooljaar is al weer een paar weken onderweg en wij als 

Medezeggenschapsraad (MR) hebben onze eerste vergadering van dit 

schooljaar achter de rug. In zo’n eerste vergadering kijken we met elkaar 

terug naar het vorige schooljaar d.m.v. het jaarverslag en kijken we vooruit 

door de taakverdeling binnen de MR en de doelen voor dit nieuwe 

schooljaar vast te stellen. 

We gaan komend schooljaar naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals de 

meerjarenbegroting, de groepsindeling en wat er speelt binnen het team en 

in de groepen, extra aandacht geven aan de verkeersveiligheid rondom 

school. Tevens gaan we samen met de directie kijken naar de besteding van 

de extra gelden (NPO-gelden) die het Ministerie ter beschikking heeft gesteld 

om de achterstanden, ontstaan door de scholensluitingen (corona), weg te 

werken. Ook zullen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de 

invloed die dat zal hebben op het onderwijs op de voet blijven volgen. Het 

jaarverslag van vorig schooljaar en onze doelstelling voor dit schooljaar kunt 

u binnenkort terug vinden op de website www.radboudkindcentrum.nl, 

onder ouders > medezeggenschapsraad > documenten. Hier zijn ook de 

notulen van de MR vergaderingen terug te vinden. 

Als MR vertegenwoordigen wij de leerkrachten en jullie als ouders als het 

gaat om onderwijsinhoudelijke keuzes en besteding van gelden. Heeft u als 

ouder vragen of tips die wij als MR kunnen meenemen in onze volgende 

vergadering eind november? Laat het ons dan weten via: 

mr.radboud@blosse.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein. 

Met vriendelijke groet,  

Dick Bulthuis, Ingrid Dekker, Carla Duin (leerkrachten) Bart Verkissen, Pieter 

Baart, Helen Wildeboer (ouders) 

BSO Veel kinderen hebben gebruik gemaakt van de BSO tijdens de 

zomervakantie. 



 

 

Tijdens deze vakantie hebben wij vanwege ons personeelstekort er voor 

gekozen om samen te voegen met de Benedictusschool op onze locatie. Dit 

is goed en gezellig verlopen. 

Het opvangteam had een heel leuk programma gemaakt met leuke 

activiteiten/uitjes met de bus/ lekkere lunch enz. De kinderen en leidsters 

waren enthousiast en hebben genoten. 

Ook zijn wij bezig om tijdens de schoolweken een leuke planning te maken 

voor de BSO. Wij mogen daarbij ook gebruik maken van materialen die wij 

kunnen lenen bij ons Blosse activiteitenteam op het Blosse kantoor. 

BELANGRIJK! 

Ouders/verzorgers van de kinderen van de BSO, Wilt u de gegevens 

controleren van uw kind in konnect, zijn er bijvoorbeeld belangrijke gegevens 

veranderd? Dit gaat onder andere om 

telefoonnummers/huisarts/zwemdiploma enzovoort en het toestemming 

geven voor belangrijke zaken.  

WEETJES; 

• Kinderen van de Burcht maken gebruik van het kleuterlokaal 1-2 C dit 

jaar. 

• Vakantie Rosa 21 sept. t/m 12 okt. 

• Indeling VSO:  

Maandag: Eden  

Dinsdag: Eden  

Woensdag: Renate 

Donderdag: Eden en Renate 

Vrijdag: Eden 

• Indeling BSO: 

❖ Maandag; Burcht Eden / Kasteel 1/2 Rosa, Renate, inval zonodig /Slot Ilja 

en Judith 

Dinsdag: Burcht Eden en Rosa/ Kasteel 1/2 Esosa ( BBL-er intallig ingezet) 

Renate/  Slot- Ilja en Judith 

Woensdag: Kasteel- Eden 

Donderdag Burcht-Eden/ Kasteel- 1/2 Rosa, Renate, Esosa(BBL stagiaire ) 

/Slot- Ilja en Judith 

Vrijdag: Kasteel- Ilja en Renate 

Oproepen Wist u dat wij op school batterijen verzamelen? Voor een volle box 

ontvangen wij een vergoeding. U kunt de batterijen inleveren in de box in de 

gang bij het kantoor. 

Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op wo 4 oktober 

 


