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Welkom

• Woensdag 12 oktober Boekenmarkt
• Donderdag 13 oktober: schoolfotograaf
• Donderdag 13 oktober: Leesmarathon
• 15 - 23 oktober: herfstvakantie
• 2 november Algemene Ledenvergadering Ouderraad
Wij heten van harte welkom:
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Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd!
Nieuws vanuit de
Directie/Team

Door de ogen van de directie.
Herfst.
Het schoolplein van de Radboud ligt prachtig onder de bomen. We
genieten daar met zijn allen dagelijks van. Als in de herfst de bladeren
vallen, vinden veel kinderen het heel leuk om met de hopen bladeren te
spelen. Dan zijn al die bladeren prachtig, maar dan moeten het wel droge
bladeren zijn, want bij regen kan het ook erg vies zijn. Het schoolplein wordt
dan prutterig en glad. De putten raken verstopt en er ontstaan grote
plassen op het schoolplein.
Dit najaar hebben we te maken met een overvloed aan eikels op het
schoolplein. Het nadeel van al die eikels is dat de kinderen er af en toe
over uitglijden. Afgelopen maandag hebben we met een paar mensen het
schoolplein schoongeveegd, maar na de harde wind van woensdag
liggen er weer duizenden nieuwe eikels op het schoolplein. Gelukkig vinden
heel veel kinderen het leuk om tijdens het buitenspelen te helpen met
vegen en met deze hulp lukt het redelijk goed om het schoolplein op orde
te houden. Maar voor de echte finishing touch hebben we af en toe toch
hulp nodig. Dat betekent dat ik deze herfst af en toe een
schoolpleinveegmoment zal aankondigen in de hoop dat er ook een paar
ouders wil helpen. Wij hebben bezems, bladblazers en een kruiwagen.
De eerste schoolweken.
Het is bijna herfstvakantie en dan hebben we er 7 schoolweken op zitten. Er
is alweer ontzettend veel gebeurd. We hebben een fantastisch schoolreisje
gehad, er zijn informatieavonden geweest en op dit moment zijn er ouderkindgesprekken. De groepen 5 t/m 8 hebben in het zwembad de Hoornse
Vaart de cursus Red je vriendje gehad. Heel veel groepen zijn op bezoek
geweest in de Bibliotheek voor het klassikaal lenen. In de onderbouw is
deze week het project 50Plus Leest Voor gestart, waarbij senioren in de klas
komen voorlezen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de gewone lessen.
Bij groep 1-2 zijn ze aan het werk met het thema De Boswachter. Het thema
slaat ontzettend aan en het is prachtig om te zien hoe enthousiast de
kinderen zijn en hoeveel ze ervan leren. Bij de groepen 3 en 4 gaat het IPCthema over gebouwen en we zien heel wat architecten en
binnenhuisarchitecten in de dop ontstaan. Het thema bij groep 5, 5-6 en 6
gaat over het brein. Hierbij wordt veel geleerd over hoe onze hersenen
werken en de kinderen leren over hun eigen fixed en growth mindset. In
groep 7 en 8 werken ze aan het thema De Vakantieshow. Het gaat over
toerisme en ter afsluiting zijn de leerlingen een vakantiebeurs aan het
voorbereiden. Bovenop dit is nu net de kinderboekenweek gestart met het

thema Giga Groen. Ook deze week staat bol van de activiteiten
Kortom, het bruist op de Radboud.
Ouderraad

Schoolreisje
We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagd schoolreisje. Wat
hadden we een mazzel met het weer!
De groepen 3 t/m 7 hebben zich goed vermaakt in Drievliet en de
kleutergroepen in de Goudvis. We hebben veel enthousiaste verhalen
gehoord. Kortom, het was een geslaagde dag!
Schoolfotograaf
Op donderdag 13 oktober komt de schoolfotograaf langs. Dit jaar wordt
de schoolfotografie voor het eerst door de Ouderraad georganiseerd.
Daarnaast hebben we dit jaar ook voor een andere fotograaf gekozen,
namelijk De Nieuwe Schoolfoto. Doordat deze organisatie met meerdere
fotografen tegelijk komt kunnen we alle kinderen en de klassen op 1 dag
op de foto zetten.
Kom erbij!
De Ouderraad kan ook altijd nieuwe leden gebruiken. Lijkt het je leuk om
mee te helpen bij de organisatie van allerlei leuke evenementen op
school? Denk hierbij onder andere aan: schoolreisje, Sinterklaas, Kerst,
Avondvierdaagse, Zomerfeest. Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken!
Meld je aan via or@radboudkindcentrum.nl of spreek een van ons aan!

Overige

Hoi, ik ben Sanne,19 jaar oud. Ik ben 2e jaars PABO
student in Alkmaar. Het eerste halfjaar van het
schooljaar loop ik stage in groep 3b bij juf Margreet
en juf Renske. Ik ben elke maandag in de klas
aanwezig en soms een hele week. Ik heb het naar
mijn zin in de klas! De kinderen zijn enthousiast en
hierdoor ga ik elke maandag met een fijn gevoel
naar de Radboud. Ik hoop veel te kunnen leren in
de klas.
Over mijzelf: Ik ben iemand die graag actief bezig is.
Zo ben ik naast school aan het werk bij de Albert Heijn en ik ben een paar
keer in de week in de turnhal te vinden.
Ik ben Sam Vlaar, tweedejaarsstudent van de iPabo in Alkmaar en tevens
de stagiair in groep 4a. Ik ben aanwezig op de maandagen, daarnaast
ben ik er ook af en toe voor de hele week. Ik kan mij voorstellen dat het fijn
is om te weten wie er dan bij jullie kind(eren) is. Ik ben een sportieve jongen
die afgelopen zomer 18 is geworden. Ik heb vele hobby’s en bezigheden. Ik
voetbal, ben scheidsrechter voor de jeugd en de senioren, ik hou van
toneel spelen, lezen, oppassen en lekker koken! Ik heb ook een baantje bij
de ijssalon Di Fiorentina in Heiloo, waar ik ik al enkele keren gespot ben!
Voldoende leuke bezigheden, maar ik wil al zo lang graag leraar worden,

vandaar dat ik graag kom stagelopen in groep
4a! Met vriendelijke groet, Sam Vlaar
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden alweer bijna
opgeruimd. Laat u uw kind de eigendommen
eruit halen? In de herfstvakantie wordt alles
opgeruimd.
Fietsen stallen
Vriendelijk verzoek om fietsen in de daarvoor
bestemde rekken te zetten en niet op de
voetpaden aan het hek van het plein vast. Dank voor de medewerking!

BSO

O.C
Onze oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de BSO.
Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op onze BSO
worden opgevangen.
Het doel van ons O.C is om in samenwerking met ons Kindcentrum de
kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. Zij komen 1x per
twee maanden samen en daarbij sluiten Paul en Esther aan. Diverse
onderwerpen worden besproken.
Zij geven zo nodig advies en hebben een grote rol in de communicatie met
de ouders van de BSO. Zij gaan er vanuit dat de ouders zo vrij zijn om
informatie op te vragen en tips uit te wisselen.
De OC van de Radboud bestaat uit Melanie Zandhuis, moeder van Nora
(1-2C) en Yves (4A), Tanja op de Weegh, moeder van Pim (4A), Sabine Vis,
moeder van Christiaan (6) en Daniël (5) en Nynke Noordmans, moeder van
Hidde (1-2B)

BSO
Er is hard gewerkt door de PM-ers van de BSO om een leuk aanbod van
activiteiten te maken voor de komende maanden. De activiteiten worden
uitgezocht op leeftijd.
De komende weken staat in het teken van de herfst wij maken o.a vrolijke
paraplu, paddenstoelen, appelflappen, herfstlichtjes, herfstboom,
waxinelichtjes houder enz.
Daarna staat de Kinderboekenweek centraal, Gi-Ga-Groen dieren en de

natuur. Wij maken o.a spinnen, rups, zetten een speurtocht uit, gaan
quizzen, bakken, maken boekenleggers enz.
Van 7/11 tot 18/11 hebben wij experimenten en proefjes.
Van 21/11 tot 2/12 komen de knutsels en lekkernij van Sinterklaas aan bod.
Van 5/12 tot 16/12 zitten we al echt in de winter, dan is het tijd voor
spelletjes, het maken van een herbarium, warme lekkernij, kleien enz.
19/12 tot 23/12 hebben wij de kerstperiode met veel gezelligheid van de
kerstversiering, kerstknutsels enz.
Bij mooi weer maken wij een uitstapje naar het bos.
Het weer wordt dan iets killer en natter deze tijd maar bij ons binnen op de
BSO wordt het juist knusser en gezelliger.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 1 november

