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Welkom

Verjaardagen

• Vrijdag 23 april: Koningsspelen
• Maandag 26 april: EHBO-examen groep 8
• Dinsdag 27 april: Koningsdag, iedereen vrij
• Maandag 3 mei: Start meivakantie
• Maandag 17 mei: Weer naar school
• Woensdag 19 mei: Praktisch verkeersexamen groep 7b, 8a en 8b
• Woensdag 26 mei: Praktisch verkeersexamen groep 7a
• Maandag 24 mei: Tweede pinksterdag, iedereen vrij.
• Dinsdag 25 mei: Extra vrije dag, iedereen vrij.
Wij heten van harte welkom:
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Norah 1-2C
Lorelijn 1-2B
Iselot
5-6
Liz
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Hannah 1-2A
Fenna 1-2A
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuws vanuit de
Directie/Team

Gevonden voorwerpen
Onze bak ligt weer vol met jassen, wanten , sjaals paraplu, bekers, bakjes

en ga zo maar door.
U ontvangt een apart bericht met foto’s van een deel van de gevonden
voorwerpen. Zit er iets van uw kind tussen? Via juf Janny of juf Corine
kunnen ze hun eigendom ophalen.
Stepjes/skateboarden
Wanneer kinderen hierop naar school komen mogen deze niet in de
gangen of bij de deuren worden geparkeerd; stepjes / skateboarden
horen ook in de fietsenstalling
Groep 1/2a

De afgelopen periode hebben wij in de groep gewerkt rondom de thema’s
lente en Pasen. Wat fijn dat we toch nog het Paasontbijt met het grootste
gedeelte van de groep op school konden opeten en de kinderen die nog
even thuis moesten blijven aten online gezellig mee via teams. De digitale
viering was ook heel bijzonder zo dit jaar. Heel erg leuk dat daar zoveel
kinderen en collega’s aan hebben meegewerkt zodat we ondanks alles
het saamhorigheidsgevoel dat we bij ons op de Radboud zo fijn en
belangrijk vinden konden voelen!
Binnenkort staan de Koningsspelen weer op het programma en we
oefenen al hard aan onze dancemoves op het liedje “Zij aan Zij” van
Kinderen voor kinderen. We bewegen dit jaar voor een goed doel, voor het
timmerproject in Guatemala. Heeft u het filmpje al bekeken? De kinderen
mogen zich hiervoor laten sponsoren. Ze gaan op 23 april dansen of
rondjes rennen om het schoolplein. U sponsort onze groep toch ook?😉
En wisten jullie al dat Lexi een broertje heeft gekregen? Leuk hè….hij heet
Lev. We hopen natuurlijk dat hij, als hij straks 4 jaar is, ook bij ons in groep
1/2A komt😊

Groep 1/2b

Wat is de lente toch fijn. Overal groeien en bloeien er bloemen en worden
er jonge dieren geboren. In de klas zijn we hier ook volop mee bezig. Welk
geluid maken de dieren eigenlijk en hoe noemen we de jonge dieren?
In de klas hebben we een winkeltje. Radboud EI winkel is sinds kort
geopend. Hier kunnen de kinderen eieren sorteren, wegen en verkopen.
De kinderen hebben allemaal een blij ei diploma verdiend en mogen in de
ei winkel helpen.
In de klas zijn we druk bezig met het versieren van vlaggetjes voor de
koningsspelen en dansen we erop los zodat we a.s. vrijdag met z’n allen
kunnen dansen en/of rennen voor het goede doel! Er zijn al wat
enveloppen binnen gekomen van kinderen die al wat sponsorgeld hebben
binnen gehaald voor het goede doel. SUPER!!
Niet alleen veel jonge dieren worden er geboren maar in de klas is er ook
een baby’tje geboren. Lex heeft een broertje gekregen! Vrijdag 16 april is
Jack geboren. Lex vertelde al dat hij heeeeel lief is en klein. Hij mocht hem
vasthouden op zijn arm en hij is heel trots dat hij grote broer is! Namens ons
allemaal, gefeliciteerd!!!
Verder zijn we met geheimzinnige dingen bezig in de klas…. Maar zoals je
al leest dit blijft nog even geheim!!!

Groep 1/2c

SSSSSSTTTT, wij hebben een geheime missie met de klas. We zijn namelijk
bezig met het knutselen de Moederdag cadeautjes. We mogen niets
verklappen aan de mama’s behalve dat het heel leuk gaat worden en
verder zeggen we niets 😉!
Ook hebben we zaadjes geplant van tuinkers. Eerst hebben we de bakjes
waar de zaadjes in moesten mooi versierd en toen hebben we er watjes in
gedaan, daarop hebben we de zaadjes gestrooid en wat water gegeven.
Nu moeten we iedere dag kijken of de zaadjes droog zijn, want dan
hebben ze weer water nodig. Als de plantjes groot genoeg zijn gaan ze
mee naar huis en mogen we het opeten.
We zijn ook druk bezig met het versieren van de klas voor de koningsspelen.
We hebben er heel veel zin in. Iedereen is al druk geld aan het ophalen
voor de timmerschool in Guatemala en iedere dag zijn we het dansje van
Kinderen voor Kinderen aan het oefenen. Op vrijdag gaan we dansen of
rennen voor het goede doel. Het gaat vast weer een hele gezellige dag
worden op de Radboudschool.

Groep 1/2d

Wat een gezelligheid hadden wij bij het Paasontbijt. Iedereen had de
versierde tas mee naar school genomen met een lekker ontbijtje. Ook
hadden we Paaseieren gezocht in het bos en als traktatie een echte
chocolade ei gekregen.
Na Pasen zijn we weer verder gegaan met lente en nieuw leven. Dit keer in
de vorm van kikkerdril. We hebben dit bekeken en gaan nu kijken wat de
volgende stappen van de ontwikkeling zijn.
Deze week hebben we ook nog Koningsspelen waar we mooie vlaggetjes
voor aan het maken zijn.
Ook hebben we afgelopen periode weer een aantal Kanjertraining lessen
gedaan. Bij elke les voeren we vertrouwensoefeningen uit. Afgelopen keer
mochten de kinderen over elkaar heen rollen, waarbij we onze witte pet

goed ophielden, zodat niemand pijn zou krijgen.

Tot slot zijn de kinderen nog iets geheimzinnigs aan het maken, hier komen
jullie binnenkort achter😊
Mocht u thuis nog een oplader hebben voor een oude Ipad (met een
brede oplaadpunt), dan zijn wij hier in de klas heel blij mee.
Groep 3

We zijn druk bezig om het thema vervoer af te maken. We hebben
voertuigen van vroeger en nu vergeleken. Bijvoorbeeld de auto en de fiets.

Er waren vier plaatjes en je moest eerst het oudste model zoeken. Bij de
fiets was dat heel grappig. Een fiets zonder trappers en eentje met een
heel groot wiel. Het was nog even puzzelen welke het oudste was. Daarom
hebben we dat opgezocht op de computer. Daarna kregen een paar
kinderen het over het volgende. Hoe heet je als je in Alkmaar geboren
bent? Een kaaskop. Juf Jenny ben jij ook in Alkmaar geboren? Nee ik ben
een mug, want ik ben in Haarlem geboren. Toen was iedereen natuurlijk
benieuwd wat hij/zij was. We hebben dit ook opgezocht maar helaas stond
Heiloo er niet tussen. Dus wie weet hoe je heet als je in Heiloo geboren
bent?
Groep 3/4

Wat vliegt de tijd, het thema vervoer, waar we alweer even mee bezig zijn,
nadert zijn einde. We hebben in ons circuit vliegtuigjes gevouwen en met
elkaar bekeken, welke het verst komt, we hebben bekeken hoe dat komt
en wat we eraan konden doen. We hebben een elfje geschreven, een
fantasievoertuig getekend met wasco en nog veel meer. Alles wat we
doen, komt in ons themaboekje en dat mag eind van het jaar mee naar
huis. Ook oefenen we het dansje voor de Koningsspelen en klappen we
ritmes. Een deel van groep 3 is met spelling begonnen en wat gaat het
lezen vooruit. Zo mooi om te zien. Groep 4 oefent intussen de tafel van 6 en
is bezig met de getallenlijn tot de 1000. Zij leren hoe ze een ding of een dier
kunnen beschrijven en hebben ook al een bericht aan iemand
geschreven.

Groep 4

Wat waren de paastasjes allemaal mooi geworden en wat zaten er
heerlijke ontbijtjes in! Dankjewel lieve pappa’s en mamma’s, voor alle
lekkere dingen.
In ons thema Vervoer hebben we niet alleen geleerd over verschillende
voertuigen, maar ook over de geschiedenis ervan. Wisten jullie dat de
eerste fiets géén trappers had? Het was een loopfiets! Ook de vliegtuigen
zagen er heel anders uit dan nu, met twee vleugels boven elkaar.
We hebben ook geleerd hoe je
zelf een vliegtuigje kan vouwen
van een papiertje en hoe je
kan zorgen dat hij echt ver kan
vliegen. Op het plein deden
we een wedstrijd, en de
vliegtuigen van Winston en Timi
kwamen het aller-verst!

Groep 5

Vrijdag gaan we nog een dag genieten van de koningsspelen, We hebben
een stormbaan op het plein en we gaan rennen en dansen voor het
goede doel! Denkt u nog even aan de sponsorformulieren? De kinderen in
Guatemala zullen er heel blij mee zijn!
‘Hoe was het op school vandaag?’ ‘Leuk, Juf Ilona
heeft les gegeven.’ Juf Ilona? zullen jullie wel denken.
Dat ben ik! Per 1 februari ben ik begonnen aan de
verkorte deeltijd pabo aan de Hogeschool Inholland.
Sindsdien loop ik op donderdag stage bij jullie
kinderen in groep 5. Hiervoor heb ik rechten
gestudeerd in Leiden en ben ik uiteindelijk
afgestudeerd in het Jeugdrecht. Tijdens de master
Jeugdrecht kwam ik erachter dat ik meer

geïnteresseerd was in de pedagogiek en psychologie van het kind dan in
zijn of haar rechtspositie. Daarom heb ik afgelopen februari de stap
genomen om te beginnen aan mijn loopbaan in het onderwijs. Toen ik
hoorde dat ik in een klas van 30 kinderen kwam was mijn eerste reactie:
help! Maar na dag één was dat gevoel gelijk weg, want wat een leuke klas
is dit. De kinderen zijn geïnteresseerd, leergierig en één groep. Tot de
zomervakantie zal ik verschillende soorten lessen gaan geven. Zo heb ik
vorige week muziekles gegeven, waarbij de kinderen de geluiden van de
vulkaan na gingen doen. Een grote uitdaging voor de leerkracht, maar
met hulp van de kinderen werd het een leuke les. De kinderen hadden
goed samengewerkt en uiteindelijk een mooi muziekstuk opgevoerd voor
de klas. Elke week blijven de kinderen mij weer verbazen en ik kijk dan ook
uit naar alle donderdagen waarbij ik weer voor de klas mag staan.
Groep 5/6

Wat gaat het schooljaar alweer hard. Nog maar twee weken school en
dan is het alweer meivakantie. Ook het thema ‘De actieve planeet’ sluiten
we deze weken af. We hebben veel geleerd en gedaan binnen dit thema.
De laatste opdracht waar we aan werken is het schrijven van een
ooggetuigenverslag. Juf vertelde een verhaal over een bakker die in
Pompeï op de markt stond tijdens de uitbarsting van de Vesuvius. Wij zijn nu
ook bezig met het schrijven van zo’n verhaal. De ene leerling kijkt door de
ogen van een soldaat, een ander door ogen van een kruidenier en weer
een ander verplaatst zich in de rol van een ezel. Er wordt heel serieus en
enthousiast aan gewerkt.
Afgelopen vrijdag zijn we bij de golfbaan in Heiloo geweest. We mochten
daar genieten van drie verschillende onderdelen. Aanstaande vrijdag
staat er weer een sportieve dag op het rooster. Dan zijn ze Koningsspelen.
Dat wordt rennen, dansen, springen en vooral veel plezier hebben met
elkaar.

Groep 6

Tja het is alweer april. Bizar hoe snel de tijd gaat. We hebben een gezellige
Paasviering achter de rug en zijn flink bezig met het thema
“Onze actieve planeet”. We hebben in groepjes een eigen vulkaan laten
uitbarsten. Hierbij leerden we dat je wel genoeg Baking Soda nodig hebt
en dat bakpoeder niet sterk geconcentreerd is. Ook hebben we een
vulkaanuitbarsting met muziekinstrumenten gecomponeerd. De
muziekstukken zijn opgenomen en daar zijn ook vulkaandansen op
gemaakt. Al het beeldmateriaal zal binnenkort in een filmpje worden
gezet. Naast alle dagelijkse activiteiten hebben we ook veel kanjerlessen
gehad. Er is voorgelezen uit het boek over de zwerver en juf heeft
voorgelezen uit het prentenboek “Droomwensen”. Dit riep bij veel kinderen
veel vragen op en er kwamen mooie reacties. Een aantal fanatiekelingen
hebben op eigen initiatief al veel geld opgehaald voor het Timmerproject
in Quatemala. Goed bezig hoor. Vrijdag gaan we met elkaar lekker
sporten voor het goede doel. We sluiten april af met een golfclinic op
vrijdag 30 april. Wat boffen we weer!

Groep 7A

We hebben een bijzondere periode achter de rug. Zo zaten we nog heerlijk
met z’n allen aan het paasontbijt en zo zaten we, iets minder gezellig en
allemaal apart, in quarantaine. We wisten dat de mogelijkheid er was,
maar op het moment dat het dan gebeurt, is het toch wel erg balen.
Gelukkig mogen we inmiddels weer naar school en zijn we (bijna allemaal)
gezond terug in de klas.

Het was ook zonde geweest als het niet zo was, want vorige week stond er
een ontmoeting met AZ-speler Owen Wijndal op het programma. Helaas
niet in het echt, maar via Teams mochten wij hem allerlei vragen stellen.
Wat een eer om met zo’n coole speler te mogen videobellen. Owen nam
de tijd voor ons, waardoor we veel over Owen en AZ te weten zijn
gekomen.
Deze week leven wij in de klas ‘ons leven lang fit-week’. Waarbij we met
elkaar het hebben over voeding, sporten en komen we meer te weten
over bijvoorbeeld vezels, koolhydraten etc. We sluiten de week af met de
Koningsspelen.
Gisteren mochten wij het heugelijke nieuws brengen dat we dit jaar op
kamp mogen. Woensdag 19 mei is het zover. We zullen dan op de fiets
vertrekken naar Driehuizen om daar veel bij te leren over de natuur, de
boerderij, maar ook wat er in en onder water leeft. Op kamp gaan is niet
alleen heel leuk, het brengt natuurlijk aan allerlei kanten ook wat spanning
met zich mee. Wij gaan ons uiterste best doen om er met elkaar een heel
tof kamp van te maken.

Groep 7B

Dinsdag 13 april hebben we met de klas gechat met AZ-voetballer Teun
Koopmeiners. Super spannend en superleuk was dat. We doen mee aan
het project van de RaboAZfoodtoer en mochten Teun vragen over zijn
sport en ook over het eten. En enthousiast beantwoordde hij de vragen
van alle kinderen. Het was erg leuk. Ook zijn alle kinderen geslaagd voor
het theoretische verkeersexamen. En na de meivakantie volgt het 2e deel:
de fietstocht door Heiloo. En het mooiste bericht was: juf Kiki is zwanger en
verwacht in oktober haar 2e kind.

Groepen 8

Wat vliegt de tijd in groep 8. Het ene moment krijgen we ons definitief
schooladvies en schrijven we ons in voor het voortgezet onderwijs en een
paar weken later zijn we al weer aan de eindtoets bezig. Times flies, when
you’re having fun 😉. We zijn nu echt met groep 8 dingen bezig. Het thema
volwassen worden hebben we achter de rug en afgesloten met een toets.
Het volgende groep 8 thema is de Tweede Wereldoorlog. Maandag 26
april krijgen we ons theorie- en praktijkexamen voor EHBO. Ook zijn we
bezig met het lezen van het script voor de musical en oefenen we de
liedjes. Wij krijgen zelfs zangles aangeboden door de muziekschool. Als
nachtegaaltjes wordt er nu gezongen in de klas.

Plusgroep/
groeigroep

In de plusgroepen en groeigroepen wordt er nog steeds lekker gewerkt. De
kinderen van groep 5-6 zijn lekker bezig met hun muziekkrant en in groep 78 schieten de posters en lapbooks over de bijzondere sporten al goed op.
In de groeigroep van groep 3 zijn er een aantal nieuwe kinderen gestart.
We zijn bezig geweest met dingen die passen bij leuk spannend en eng
spannend en we hebben doorgezet tijdens het spelen van verschillende
smartgames. In groep 4 hebben we afgelopen week gekeken naar een
filmpje van Ormie het varken. Dit ging over een varken wat op een
heleboel verschillende manieren bij de koekjespot wil komen en dat dit
telkens niet lukt. De kinderen hebben zelf verschillende manieren bedacht
waarop zij bij de koekjespot zouden kunnen komen. Hier kwamen erg
creatieve ideeën uit.

BSO

Alweer bijna 4 maanden noodopvang zitten erop. Het is heel goed
gegaan, maar toen we vorige week het nieuws hoorden dat we weer

open mochten waren we wel heel erg blij! Sinds gisteren zijn we weer
begonnen met de BSO voor alle kinderen. We hebben de vlaggen
uitgehangen, want we zijn dolblij dat het zover is! Er zijn veel nieuwe
kinderen bijgekomen en de groepen zijn iets anders ingedeeld. Alles moet
weer even voegen uiteraard, vooral voor de kinderen zelf, die het
helemaal niet meer gewend zijn of nog nooit bij ons geweest zijn. We gaan
ervan uit dat alles weer heel snel vanzelfsprekend zal zijn en we vinden het
heerlijk om weer met de grote groepen te werken.
Uiteraard nemen wij de maatregelen van het RIVM zeer serieus en laten wij
de kinderen hun handen wassen voor het eet-en drinkmoment en als ze
binnen komen. Ook is het “lopend buffet” bij het Slot niet meer aan de
orde, de kinderen mogen zeggen wat ze willen en de BSO-juffen maken
dat voor ze klaar. Ook worden de kinderen op de groep opgevangen
waar ze bij horen en niet samengevoegd aan het einde van de dag. Zie
verder de brief in het Ouderportaal die gaat over de heropening van de
BSO.
In de meivakantie over twee weken is ons thema: “Insecten”, waarvoor we
al druk bezig zijn. Allerlei leuke activiteiten staan op stapel. De
vakantiecontractkinderen worden automatisch in de vakantie door
gepland, maar mocht u uw kind extra aan willen melden, wilt u dat dan
deze week doen via het Ouderportaal? Afmelden ook via het
Ouderportaal s.v.p. Is.
We hebben erg veel zin om weer als vanouds met de BSO aan de slag te
gaan bij de Burcht, het Kasteel en het Slot!
Overige

Bericht van de gymmeester:
De temperatuur gaat weer omhoog maar er zijn nog steeds veel kinderen
die hun gymspullen vergeten of hun gewone hemd onder hun gymshirt
aanhouden. Vraag aan de ouders: willen jullie dit met jullie kinderen
bespreken en eventueel een schoon hemd meegeven om na de gymles
aan te trekken? Dank u wel.
Over het schoolvoetbaltoernooi: het traditionele schoolvoetbaltoernooi
met een landelijke finale gaat ook dit jaar niet door. Wel is de organisatie
van het toernooi in Heiloo bezig om voor de groepen 7 en 8 van de
scholen in Heiloo een toernooi te organiseren. Als alles door kan gaan zal er
op de woensdagmiddagen 16 en 23 juni gevoetbald worden. Heel leuk.
Ook onze school heeft een aantal teams ingeschreven.
De volgende nieuwsbrief verschijn t op dinsdag 1 juni

