
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 

Radboudagenda 

• Vrijdag 11 november : Sint Maarten; aan het eind van de dag gaan 

de jongste kinderen met hun lampion zingen bij de oudere kinderen. 

• Donderdag 1 december : Sinterklaas op school 

Welkom Wij heten van harte welkom: 
Ilsan                     groep 8 

Verjaardagen 

 

NOVEMBER  Groep 

2 Ganaa                                 1/2D           

2 Iselot  7/8  

3 Sil  1/2C  

3 Selim  4B  

4 Ise  8  

5 Noah  6  

5 Feline  1/2D  

5 Roos  6  

9 Abel  1/2B  

10 Noa  8  

11 Nout  4B  

11 Luna     1/2D  

12 Jalou     1/2B  

12 Jay  5  

13 Owen  6  

14 Ebbe  7  

14 Maarten  6  

17 Nina  5  

17 Pim  6  

18 Cato  3B  

20 Chelsey  5  

22 Door  7/8  

23 Christiaan  6  

24 Owen     8  

25 Luka  5/6  

26 Aaron  8  

26 Ruby  1/2B  

27 Tim  5/6  

27 Lux  1/2D  

28 Amber  5  

28 Chloë   1/2A  

29 Anouk      7  

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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Nieuws vanuit de 

Directie/Team 

Door de ogen van de directie. 

Leerplicht en verlof aanvragen.  

In de rondleidingen die ik geef aan nieuwe ouders sluit ik altijd af met het 

verhaal dat vanaf de dag dat hun kind 4 wordt, hij of zij leerling is van de 

Radboud. Ik vertel er ook bij, dat kleuters zolang ze 4 zijn nog niet 

leerplichtig zijn en als ze in dat jaar nog buiten de vakanties met hun kind 

op vakantie willen dan kan dat. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig 

wat logischerwijs inhoudt dat kinderen tijdens schooltijd naar school 

moeten.  

Als schooldirecteur krijg ik regelmatig het verzoek van ouders of ze een 

extra dag vrij aan kunnen vragen voor hun kind(eren). Omdat er leerplicht 

is, kan dat niet. En toch zijn er wat uitzonderingen. De Gemeente Heiloo 

heeft hiervoor een document opgesteld met de titel: Aanvraag vrijstelling 

van geregeld schoolbezoek met daarin de richtlijnen voor verlof buiten de 

schoolvakantie. In deze richtlijnen wordt duidelijk aangegeven op welke 

gronden er kan worden afgeweken van de leerplicht. Dat kan bijvoorbeeld 

te maken hebben met de aard van het beroep van de ouders waardoor 

het slechts mogelijk is om buiten  de schoolvakanties op vakantie te gaan.  

Ik krijg wel eens een verzoek voor extra verlof omdat het bijvoorbeeld niet 

lukte om in de zomervakantie op vakantie te gaan. In dat geval moet ik 

het verzoek afkeuren, omdat er eerst gekeken moet worden naar 

mogelijkheden in de andere schoolvakanties. Mocht dat ook niet lukken en 

er kan een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit duidelijk blijkt 

dat het inderdaad onmogelijk is om in een schoolvakantie met het gezin 

op vakantie te gaan, dan mag ik daar toestemming voor geven.  

In de richtlijnen staan ook een aantal gewichtige omstandigheden 

waarvoor verlof kan worden aangevraagd. Denk dan aan 

omstandigheden als een verhuizing, het bijwonen van een huwelijksfeest of 

begrafenis binnen de familie of het bijwonen van een ambtsjubileum.  

Tenslotte staat er in de richtlijnen dat er nog andere gewichtige 

omstandigheden kunnen zijn waardoor de directeur van de basisschool 

kan besluiten het aangevraagde verlof toe te kennen. Hierbij moet u 

bijvoorbeeld denken aan omstandigheden in de gezinssituatie waardoor 

het van belang is dat het gezin op vakantie gaat om bij te komen. 

Ik merk dat er regelmatig verlof wordt aangevraagd voor omstandigheden 

die niet vallen onder het kopje gewichtige omstandigheden.  Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een oma die 70 wordt en al haar kinderen met hun 

gezinnen uitnodigt voor een lang weekend in een huisjespark. De 

leerplichtige kleinkinderen krijgen hier geen verlof voor.  

In de periode na wat ik maar even de coronatijd noem, zijn er veel van 

bovenstaande verzoeken aangevraagd. Het ging dan om door de corona 

uitgestelde familiebijeenkomsten die nu niet meer in een vakantie te 

plannen vielen en ik heb deze aanvragen tijdelijk goedgekeurd.  

Als uw wilt weten hoe het allemaal precies zit of als u verlof wilt aanvragen 

dan kunt u het formulier met de titel Aanvraag vrijstelling van geregeld 

schoolbezoek bij ons op school ophalen. 

  



 

 

Ouderraad Donatie X op X 

Afgelopen zomer heeft de Ouderraad een donatie aangevraagd bij 

kringloopwinkel X op X. Dit is een kringloopwinkel voor het goede doel.  

Wij hebben deze aanvraag gedaan in het kader van onze 

schoolbibliotheek die aan vernieuwing toe is. Afgelopen maand hebben 

wij te horen gekregen dat X op X €500,- doneert tbv van onze 

schoolbibliotheek. Hier zijn wij natuurlijk superblij mee. Bedankt X op X! 

 

Schoolfotograaf 

Eerder deze maand is de schoolfotograaf langs geweest. Zoals in de 

eerdere nieuwsbrief vermeldt, is de schoolfotograaf dit jaar voor het eerst 

door de Ouderraad georganiseerd. Daarnaast hebben we hiervoor een 

nieuwe fotograaf gekozen. We zijn blij met hoe de fotografiedag is 

verlopen en erg benieuwd naar het resultaat. U vast ook!  

Ongeveer 4 weken na de fotografiedag kunt u de inloggegevens 

verwachten.  

 

Algemene Leden Vergadering 

Deze week heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze 

Ouderraad plaatsgevonden. De Ouderraad is een vereniging waar u als 

ouder automatisch lid van bent. Het bestuur van de vereniging is de 

Ouderraad. Omdat wij een vereniging zijn, zijn wij verplicht om een jaarlijkse 

ALV te houden. U als lid heeft recht hierbij aanwezig te zijn. De 

aankondiging van deze ALV is via Kwieb gegaan. Een volgende ALV zullen 

wij wederom aankondigen via Kwieb. Mocht u tussentijds nog vragen 

hebben dan kunt u ons bereiken via or@radboudkindcentrum.nl 

 

Leescoördinator Wat een bijzondere ervaring was de leesmarathon, en wat hebben we een 

mooi bedrag opgehaald voor nieuwe boeken. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het realiseren van een 

‘nieuwe’ schoolbibliotheek.  

Wij gaan een samenwerking aan met de bibliotheek Heiloo en krijgen 

daarmee een heuse bibliotheekvestiging in school. Zo wordt het voor de 

kinderen nog makkelijker om toegang te krijgen tot mooie en kwalitatief 

goeie boeken.  

De kinderen krijgen op school een pasje, waarmee ze kunnen lenen. Deze 

schoolpassen kunnen gekoppeld worden aan het abonnement van 

Bibliotheek Heiloo, waar veel kinderen al lid van zijn. Hierdoor kunnen de 

kinderen ook op school boeken reserveren bij de bieb en die naar school 

laten komen.  

Om deze gegevens te mogen koppelen is het nodig dat u een 

toestemmingsformulier invult. Uw kind zal dit binnenkort mee naar huis 

krijgen.  Wilt u dit per ommegaande weer mee naar school geven? 

Ook als uw kind nog geen lid is van de bieb kunt u dit aangeven op het 

formulier. Mocht u dit wel graag willen kan dat meteen in orde gemaakt 

worden (een jeugdlidmaatschap is gratis tot 18 jaar). 

Verder zijn wij op zoek naar hulp in de bieb. Dit zal bestaan uit het 

begeleiden van kinderen die een boek uitzoeken en zal voornamelijk 

plaatsvinden in de ochtend van 8.40 tot 9.15. Wij zoeken hiervoor mensen 
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die affiniteit hebben met lezen. Aanmelden kan bij 

martijntje.koomen@blosse.nl. 

Voor de inrichting van de bieb zijn we nog op zoek naar een gezellige 

schemerlamp. Mocht u er een over hebben kunt u een foto sturen naar 

bovenstaand mailadres. 

BSO De volgende activiteiten staan de komende tijd op het programma bij de 

BSO!  

 

Overige De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 6 december 
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