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Welkom

• Vrijdag 19 februari: 14.45 uur start voorjaarsvakantie.
• Maandag 1 maart: weer naar school
• Dinsdag 9 maart: Icegames voor groep 5, 5/6, 8a en 8b
• Vrijdag 12 maart: Icegames voor groep 6, 7a en 7b
• Dinsdag 30 maart: Theorie-examen verkeer groepen 7
• Donderdag 1 april: Paasviering
• Vrijdag 2 april: Goede vrijdag = vrij
• Maandag 5 april: Tweede paasdag
• Dinsdag 6 april: studiedag
Wij heten van harte welkom:
Rafael
groep 1-2A
Sophie
groep 1-2D
Jutta
groep 1-2 C
Isabel
groep 1-2D
Sebastiaan groep 1-2B
Merel
groep 1-2 B
Tijn
groep 1-2 A
Sam
groep 1-2 A
Loek
groep 1-2A

Verjaardagen

JANUARI
2
Damin
6
Robin
6
Lars
8
Sam
9
Floris
11
Evi
11
Beer
13
Isabel
14
Emmie
14
Stella
14
Floris
18
Jessie
19
Lucas
21
Sylvia
21
Gianni
21
Finn
22
Sander
22
Feline
22
Fenna
24
Olivier
25
Maas

Groep
6
6
5/6
1/2B
1/2A
7A
7A
1/2D
6
6
7A
4
1/2B
7B
3-4
3
8B
3-4
8B
1/2C
1/2D

25
26
26
27
27
27

Katoo
Ylian
Sebastiaan
Lasse
Roos
Chris

FEBRUARI
1
Saar
1
Juliette
1
Merel
2
Roos
2
Jayden
2
Collin
3
Thijs
6
Tijn
7
Noor
9
Timi
11
Bobbi
11
Sara
12
Felix
12
Yssel
13
Rens
14
Roza
19
Roos
21
Sophie
22
Eline
22
Gilles
22
Jaidy
24
Mats
25
Valentijn
25
Kodi
25
Lea
27
Mette
28
Ella

4
8A
1/2B
1/2C
7B
7B

7B
6
1/2B
1/2B
7A
6
7B
1/2A
5/6
4
4
5/6
7B
7B
8A
5/6
8B
4
5/6
7B
1/2A
3
7B
5
1/2C
7A
7B

Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd!
Nieuws vanuit de
Directie/Team

Code rood.
We keken er al een tijd naar uit. Op 8 februari zouden we eindelijk weer
open gaan. Geen afstandsonderwijs meer, maar gewoon weer kinderen
op school. Weliswaar met allerlei regels, protocollen en beslisbomen, maar
toch. En toen kwam opeens code rood om de hoek kijken. Eerlijk gezegd

was dat wel het laatste waar we rekening mee hadden gehouden. Wat
een beroerde timing.
Eerder in het jaar hadden we al met elkaar gesproken over het wel of niet
door laten gaan van onze studiedagen op 12 en 15 februari. We hebben
onze studiedagen altijd hard nodig. Op deze dagen zitten we met het hele
team bij elkaar en komt er van alles langs. Soms zijn er trainingen of gaat
het over onze onderwijsvisie. Er zijn studiedagen die gaan over zicht op
ontwikkeling en de vervolgplannen, maar er zijn ook momenten die
bedoeld zijn als teambuildingsactiviteiten of waarbij de organisatie van ons
onderwijs wordt besproken. Kortom, de 6 a 7 studiedagen per jaar kunnen
eigenlijk niet gemist worden. Toch hebben we onze studiedagen van 12 en
15 februari opgegeven, omdat we de 2 weken voor de voorjaarsvakantie
onze leerlingen niet nog 2 dagen thuis wilden laten zitten.
Op zondagavond 7 februari stond ik voor een duivelsdilemma. De school
nog een dag dicht, terwijl we onze studiedagen hadden opgegeven om
juist open te zijn? Het was al zondagavond, steeds meer collega’s gaven
aan het niet te zien zitten om naar school te komen. Na veel overleg op
zondagavond, hakte ik de lastige knoop door: Ik kies voor de veiligheid van
een groot deel van mijn team en sluit de school voor nog 1 dag. Heel
vervelend, maar het is niet anders.
Een week later, ook op zondagmiddag, weer een waarschuwing voor
code rood. Wat nu? Contact met collega’s en collega-directeuren, een
voorbeeldbrief van Blosse voor als we weer dicht zouden gaan en weer
datzelfde dilemma. Afwegen, afwegen, afwegen. Uiteindelijk de knoop
doorgehakt, we gaan open. Groot was de opluchting toen op
maandagmorgen iedereen veilig en wel op school was.
Wat hebben we genoten van deze onverwachte week waarin we ons
plotseling in wintersportachtige sferen begaven. Sleeën,
sneeuwballengooien en het afgelopen weekend lekker schaatsen.
Volgend jaar weer, maar graag zonder code rood.
Wat als de klas in quarantaine moet? Handig om alvast te weten.
Als een kind positief wordt getest, gaat de hele klas in quarantaine.
In het geval dat er in een groep een positief getest iemand is, kind of
personeelslid, moet de hele groep in quarantaine. Na 5 dagen kunnen
kinderen die in quarantaine zitten getest worden. Bij een negatieve test
mag een kind de volgende dag weer naar het kindcentrum. Als je kind niet
wordt getest, wordt een quarantaine tijd van 10 dagen aangehouden. In
het ergste geval bij meerdere besmettingen op verschillende plekken moet
het kindcentrum gesloten worden. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te
houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van beschermging van
persoonsgegevens.

Het testen van de kind(eren) is aan de ouders/verzorgers. Wij kunnen en
willen dit niet verplicht stellen.
Mocht het zo zijn dat een of meerdere groepen niet naar school kunnen,
zal wederom onderwijs op afstand verzorgd worden.
Rapport en oudergesprekken
Op de jaarkalender staat dat er in de eerste week van maart een rapport
uitkomt, gevolgd door oudergesprekken. Het rapport is bedoeld om de
leerlingen en de ouders een beknopt zicht op de ontwikkeling te geven.
We plannen altijd in februari een tweetal studiedagen om met elkaar goed
te analyseren hoe de kinderen ervoor staan. Dat gaat van het bekijken van
trendanalyses van de hele school tot een analyse van de individuele
leerling. Daarvoor hebben wij op dat moment allerlei gegevens
beschikbaar uit observaties, uit de Snappet-rapportages of andere
toetsgegevens en tenslotte uit de cito-gegevens van de middentoetsen.
Dit jaar missen wij een aantal belangrijke puzzelstukjes en hebben we met
elkaar besloten dat we op dit moment zo geen goed rapport kunnen
maken. In ons overleg kwamen we tot de conclusie dat we nu de prioriteit
willen leggen bij het verzamelen van meer gegevens en dat willen we ook
samen met de ouders doen. We gaan daarom wel oudergesprekken
voeren. U heeft zich thuis intensief bezig gehouden met het lesgeven aan
uw kind en in het oudergesprek willen we met u bespreken hoe dat is
gegaan, wat u is opgevallen enz…Dat staat nog los van een
oudervragenlijst die we aan het opstellen zijn om het afstandsonderwijs van
deze laatste scholensluiting te evalueren. In het oudergesprek zal het
uiteraard ook gaan over wat wij wel al weten, een mondelinge rapportage
dus. Na de voorjaarsvakantie volgt de informatie over de planning en kunt
u bovengenoemde vragenlijst tegemoet zien.
Ouderraad

Vorige week dinsdag, een dag later dan gepland, was het dan eindelijk
zover: onze school was weer open! Om dit te vieren hebben we vanuit de
ouderraad als verrassing getrakteerd op warme chocolademelk met
slagroom en wat lekkers voor zowel de kinderen als de leerkrachten.
Op het besneeuwde plein met een winters zonnetje was het een feestje
met een hoop sneeuwpret en veel blije gezichten!
Onlangs heeft u een mail gehad namens de ouderraad voor de vrijwillige
ouderbijdrage 2021.
Mocht er iets niet kloppen of heeft u vragen over de vrijwillige
ouderbijdrage, dan kunt u contact met ons opnemen via
or@radboudkindcentrum.nl.

Groep 1/2a

Wat heerlijk om weer met z’n allen op school te zijn! Genieten is het om al
die blije koppies weer te zien. Want we hebben elkaar gemist! Gelukkig zijn
we weer open en kunnen de kinderen weer heerlijk spelen met hun
vriendjes en vriendinnetjes op school. In de groep zijn 4 nieuwe jongens
gestart en die heten we van harte welkom en ook 2 stagiaires juf Anne en

meester Casper wensen wij veel leerplezier bij ons in de groep.
Wat een geweldige foto’s en filmpjes hebben we gekregen van alle
sneeuwpret. Thema winter is nog in volle gang en wat fijn dat de
weergoden ons daarbij een handje hebben geholpen😉. We hebben
genoten van de witte wereld!
Ouders bedankt voor het thuisonderwijs aan jullie kinderen. Wij waarderen
jullie betrokkenheid enorm en daarom hebben de kinderen een mooie
Valentijns verrassing gemaakt als blijk van waardering en heel veel liefde.
Dat hebben jullie verdiend! Fijne voorjaarsvakantie alvast.
Groep 1/2b

In een witte winter wereld mochten wij weer starten. Wat fijn om weer met
z’n allen op school te zijn, elkaar te zien en met elkaar te kunnen spelen.
Vorige week hadden we in de kring eerst even een voorstel rondje. Twee
nieuwe stagiaires en drie nieuwe kinderen. Wij wensen hen heel veel
plezier bij ons in de klas.
Buiten konden we geweldig spelen met de sneeuw. Lekker sleeën,
sneeuwballen gooien en sneeuwengelen maken. Wat een plezier!!
In de groep werken we nog aan het thema winter. We maken mooie
sneeuwpoppen van papier en ook van vingerverf. Koning winter staat bij
ons in het thema hoekje en kijkt hoe alle kinderen weer heerlijk aan het
spelen zijn en hard werken.
Ook hebben we een proefje gedaan met de sneeuw.( zie de foto’s)
Sneeuw is bevroren….. maar als het smelt wat wordt het dan? Tot waar
komt het water dan? Sommige dachten dat er meer water dan sneeuw
zou komen. Andere dachten evenveel. De meeste zeiden gelijk dat het
minder zou zijn. En met echt sneeuw konden we dat mooi uitproberen.
Om de ouders te bedanken voor hun goede hulp hebben wij jullie mogen
verrassen op Valentijnsdag met iets moois. Nogmaals bedankt voor jullie
geweldige inzet!
Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie toe en na de vakantie gaan we
starten met een nieuw thema! Daar hebben we nu al heel veel zin in!

Groep 1/2c

Wat gezellig dat we elkaar weer kunnen zien en met elkaar kunnen spelen
op school. En wat een feest was het de eerste week. Er lag een heleboel
sneeuw op het plein waar we heerlijk op sleeën
konden. Dikke pret hebben we gehad met z’n allen.
We hebben zelfs warme chocolademelk en een lekker
spekje gekregen van de OR. Het afgelopen weekend
hebben de meeste kinderen ook nog genoten van het
ijs wat er op veel plekken lag. Bijna iedereen heeft wel
geschaatst of is met de slee op het ijs geweest. In de
klas zijn we aan het werk over de winter. De vogeltjes
worden door ons goed verwend. We hebben een hele lange pindaketting

geregen en in de boom gehangen en ook nog heerlijke vogeltaartjes
gemaakt. Daar gaan ze vast en zeker van smullen. Wij willen tot slot alle
papa’s en mama’s, maar ook opa’s en oma’s bedanken voor het geven
van het thuisonderwijs. We hebben met z’n allen van deze rare tijd iets
moois weten te maken.
Groep 1/2d

Wat fijn dat we weer met z’n allen in de klas zitten. Tijdens de lockdown en
de 2 weken erna hebben wij gewerkt aan het thema winter. Wat hebben
we geboft dat er ook nog echt sneeuw is gevallen en de kinderen hier
heerlijk in en mee hebben kunnen spelen. Juf heeft genoten van alle
verhalen over sleeën, sneeuwballengooien en schaatsen. Na de vakantie
gaan we met het nieuwe thema starten.
De kinderen (en wij als leerkrachten) zijn blij geweest met hun ouders
tijdens de lockdown. Zij hebben hiervoor met liefde een klein bedankje
gemaakt voor jullie.
In de klas hebben we juf Larissa welkom geheten. Zij komt op de vrijdagen
stage lopen.

Groep 3

En dan kunnen we eindelijk weer allemaal naar school. Iedereen heeft er
zin in. Fijn om alle stemmen te horen en elkaar in het echt weer te zien en
soms te voelen. Want af en toe een knuffel hoort er toch echt bij. In de klas
moeten we even wennen aan alle regels en afspraken. Iedereen wil graag
meteen hulp van juf krijgen, want we waren thuis ook gewend dat er
iemand in de buurt was om te helpen. Na een dag gaat het al veel beter
en is het een gezellige boel in de klas. Gelukkig gaan we ook lekker naar
buiten om nog even van de sneeuw te genieten. In mooi gekleurde
sneeuwkleding spelen we heerlijk in de sneeuw met een mooi zonnetje
erbij. Wat fijn om weer op school te zijn.

Groep 3/4

Wat heerlijk om weer met elkaar op school te zijn. De kinderen hebben
verteld en geschreven over wat zij fijn vonden aan het thuiswerken. De
antwoorden waren heel verschillend. Van: lekker rustig, ik mocht pauze
nemen, ik had een eigen plekje om te werken, het knutselen vond ik leuk,
het snel klaar zijn, buiten spelen, op de trampoline, het werken, tot saai.
Wat de kinderen het meest gemist hadden, waren vooral hun
klasgenootjes, hun vriendjes of vriendinnetjes, de juffen, de gymles en alle
leuke dingen, die we op school doen.
Gelukkig is het thuiswerken weer voorbij en kunnen we van en met elkaar
genieten in de klas.

Groep 5

De eerste week samen op school zit er alweer op. En wat voor week! Een
witte wereld. Daar hebben we buiten van genoten en ook met papier,
houtskool en krijt waren we creatief:

Het is weer wennen om met elkaar in de klas te zitten.
De nieuwe groepjes moeten nog even voegen en daar gaan we via
spelletjes en Kanjertraining aan werken.
Ook zijn we gestart met het nieuwe IPC-thema: “De actieve planeet”. We
gaan leren over vulkanen en aardbevingen.
Met rekenen hebben we het deze week over klokkijken, de verschillende
tijden en de tijden komen ook terug bij spelling, want daar leren we nu
over de voltooide tijd.
Dan is het nu ook alweer bijna tijd voor vakantie. Alvast veel plezier
gewenst.
Groep 5/6

Het is heerlijk om weer op school te zijn na weken van thuisonderwijs. De
eerste week zijn we meteen goed gestart in de klas. Het werkritme zit er
weer helemaal in. Daarnaast mochten we genieten van een cadeautje
van moeder natuur, sneeuw en ijs. Met de klas hebben we hier ook heerlijk
van genoten tijdens de pauzes. Op vrijdag zijn we samen met groep 6
naar het Ter Coulsterbos geweest om daar te sleeën. Het was een
prachtig plekje om met elkaar te genieten van een heerlijke middag.
We zijn gestart met een nieuw IPC thema ‘De actieve planeet’. In dit
thema leren we van alles over vulkanen en aardbevingen. Tijdens het
startpunt hebben we nagedacht over het opzetten van een
opvangcentrum. Deze week maken we een mindmap en schrijven we op
wat we al weten over dit onderwerp. Tussendoor vullen we de mindmap
aan met nieuwe kennis. Zo kunnen we aan het einde van dit thema zien
wat we hebben geleerd.

Groep 6

Hallo allemaal, na de eerste week “after lockdown” waarin gelijk de eerste
code rood hobbel op maandag genomen moest worden hebben de
kinderen weer laten zien wat ze kunnen. Dat is super om te zien en te
ervaren. Ook de ijspret (op school en thuis) hielp natuurlijk. Na deze week
alweer een “thuisperiode” maar daarin is iedereen lekker vrij! Gister heeft
onze klas laten zien dat ze het toetsen nog niet verleerd zijn en dat er in de
thuiswerkperiode lekker is doorgeleerd. Taal en spelling waren als eerste
aan de beurt en beoordeelt u zelf als de bladen mee naar huis gaan!
Vandaag de eerste gymdag in onze eigen gymzaal, morgen gaan we
daarvoor naar de zaal aan de Burenweg en vragen we iedereen om op
de fiets te komen! Na de vakantie start onze cito periode en zijn we van
plan om weer een topo toets te doen. Het oefenblad gaat vandaag mee
naar huis, het gaat over Friesland en de datum is maandag 1 maart.
Kortom het schoolleven is weer op gang…nu de rest van het bestaan nog.

Groep 7A

Wat is het fijn om weer (bijna) allemaal samen in de klas te zijn! Lachende
gezichten, krakende hersens en leerzame momenten, beter kan ik de
afgelopen week niet beschrijven.
We hebben genoten van de boekendoos presentaties, welke de kinderen
moesten voorbereiden in de thuiswerkperiode. Spannend hoor, zo’n
presentatie voor je klasgenoten!
Ook zijn we hard aan de slag met kanjertraining. Praten over gevoelens,

terugpakken over: hoe gaan we ook alweer met elkaar om en antwoord
geven op de vraag: wat voor klas willen wij zijn?
Met elkaar gaan we er een toffe week van maken, voordat we mogen
gaan genieten van de voorjaarsvakantie.
Groep 7B

Na een lange periode van thuisonderwijs kon ook groep 7b eindelijk weer
naar school. Wel met een dag vertraging door een code Rood van het
KNMI, maar toen was het toch zover. En meteen een prachtige winterdag
met veel sneeuw, waar we volop gebruik van hebben gemaakt. Maar er
valt ook nog veel te doen de komende periode. De M7-toetsen worden
na de vakantie ingehaald en we gaan kijken wat de afgelopen
thuiswerktijd gedaan heeft met de leerprestaties. Maar we zijn blij om met
elkaar weer in de klas te zijn en te werken aan een leerzame en gezellige
tijd samen. En straks ook te genieten van een lekkere vakantieweek. Veel
plezier allemaal.

Groep 8A

We hebben een week vol bijzondere momenten achter de rug: Eindelijk
weer lekker samen leren, lol maken en bijkletsen in de klas, uniek genieten
van sleeën en spelen in de sneeuw én de gesprekken over de definitieve
adviezen vonden plaats.
Deze week duiken we in de cito M8 toetsen, de beginselen van EHBO én in
de geschiedenis van Nederland. Vanaf 1 maart volgt voor iedereen nóg
een heel bijzonder moment: De inschrijving op een nieuwe school, een
kleine stap naar de brievenbus of mailbox maar een grote stap voor elke
achtste-groeper! Voor het zo ver is, eerst nog genieten van een week
voorjaarsvakantie; veel plezier toppers!

Groep 8B

Wat heerlijk om weer (bijna) helemaal compleet te zijn in de klas.
Afgelopen maandag zouden we weer gaan starten na 5 weken
thuisonderwijs te hebben gekregen. Vanwege de onveiligheid op de weg
voor leerkrachten die van buiten Heiloo moesten komen werd de opening
verplaatst naar dinsdag. Dat betekende dat iedereen maandag
sneeuwvrij kreeg. Dinsdag was het eindelijk zover en met een dikke laag

sneeuw hebben we genoten van onze eerste dag. De hele week hebben
we lekker buiten in de sneeuw kunnen spelen, sneeuwballen gooien,
sleeën en ijsschilderijtjes maken. Iedereen heeft inmiddels zijn definitieve
advies voor de middelbare school gekregen en zij kunnen nu op zoek naar
een school die bij hen past. Nog een paar dagen te gaan en dan mogen
we weer genieten van de voorjaarsvakantie.

Plusgroep/
groeigroep

Wat fijn dat ook de plusgroepen en groeigroepen weer konden starten.
Tijdens de thuiswerktijd zijn de kinderen van groep 7 en 8 gewoon door
gegaan met hun Spaanse les en daarnaast hebben de kinderen vanaf
groep 5 verschillende opdrachten gehad waar ze mee aan de slag
konden. Leuk om te zien dat kinderen daar ook mee bezig zijn geweest.
Nu we weer op school zijn hebben we met de groepen 7 en 8 gewerkt
met droedels. De kinderen zijn lekker aan het puzzelen geweest en gaan
deze week zelf een eigen droedelpuzzel maken.
Met groep 5/6 zijn we aan de slag gegaan met denksleutels en
denkvierkanten over de winter. De kinderen kregen vier plaatjes met de
vraag: welk hoort er niet bij en waarom? Hier kwamen er leuke en originele
ideeën uit. De groeigroep van groep 3 is bezig geweest met Makkieland
en Lefland. We hebben het gehad over hoe je je voelt als iets makkelijk
gaat en in je comfortzone ligt en hoe je je voelt als je de uitdaging opzoekt
en iets nieuws leert. Met groep 4 zijn we verder gegaan over het
onderwerp fouten maken aan de hand van het boek: Het meisje dat nooit
fouten maakte. We hebben ook een spel gedaan waarbij je een applaus
kreeg als er iets fout ging, om te ervaren dat het niet erg is als er iets mis
gaat.

BSO

Helaas....
Helaas nog steeds niet de grote groep kinderen die we altijd hebben.
We draaien nog steeds de noodopvang en komen gelukkig alle andere
kinderen weer wel op het plein tegen en wat zijn sommige ineens
veranderd zeg, na die paar weken, veel groter geworden!
Op de BSO wordt nog steeds druk gespeeld, gebakken en geknutseld
alleen dan in een kleiner groepje.
We hebben sneeuwpoppen en uilen geknutseld, zijn Valentijnsdag niet
vergeten en hebben genoten in de sneeuw met onze slee.
Een winter bingo gehouden en de winnaars allemaal getrakteerd op wat

lekkers!
We zien na de vakantie iedereen hopelijk weer terug en dan komen er
ook weer nieuwe kinderen bij op de Burcht!

Overige

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 23 maart 2021

