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Verjaardagen

• Vrijdag 9 oktober: alternatieve boekenmarkt.
• Maandag 12 oktober: start herfstvakantie.
• Vrijdag 19 oktober: weer naar school.
• Woensdag 11 november: Sint Maarten.
Wij heten van harte welkom:
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuws vanuit de

Directie/Team

De Radboud en Corona.
Net op het moment dat we op school tegen elkaar zeiden dat we tot de
herfstvakantie aardig gevrijwaard zijn gebleven van ingrijpende
coronatoestanden, gebeurde het toch. In de afgelopen maanden zijn er
verschillende collega’s geweest die een coronatest hebben ondergaan en
steeds was de uitslag hiervan negatief. Dan raak je daar toch een beetje
gewend aan en des temeer is het schrikken als er dan toch plotseling een
collega positief getest is. Gelukkig hebben we wel de afgelopen periode
gebruikt om ons voor te bereiden op wat nu gebeurd is. Zo hebben we een
aantal scenario’s opgesteld en daarbij beschreven wat we in
voorkomende gevallen gaan doen. Ik wil daarvan hier een paar punten
beschrijven die voor u belangrijk zijn om te weten.
Om te beginnen maken wij onderscheid tussen Thuisonderwijs en Onderwijs
op afstand.
Onderwijs op afstand: dit houdt in dat de eigen leerkracht in staat is
digitaal de leerlingen te kunnen begeleiden in de periode dat de
leerlingen niet naar school kunnen komen.
Thuisonderwijs: dit houdt in dat de kinderen thuis zelfstandig aan hun
schooltaken werken waarbij begeleiding van de eigen leerkracht niet
mogelijk is.
Onderwijs op afstand lijkt het meest op het onderwijs dat we organiseerden
tijdens de lockdown. De leerkracht en de kinderen zijn thuis en de
leerkracht verzorgt online het onderwijs.
Het Thuisonderwijs is echt wat anders. Dat vindt plaats als de eigen
leerkracht niet in staat is om les te geven en er geen invaller beschikbaar is
OF als een leerling in quarantaine zit en thuis aan het schoolwerk kan
werken. Bij dat schoolwerk moet u denken aan zaken als de weektaak of
verwerking van bepaalde stof die anders deze dagen in de klas zou
worden verwerkt. Er is hierbij geen sprake van instructiemomenten van de
leerkracht. Die kan door ziekte geen instructie geven of ,in het geval van
een thuiszittende leerling, de leerkracht staat voor de groep en is niet in de
gelegenheid om online-instructie te geven. Thuisonderwijs vergt wat dat
betreft veel van de ouders en de zelfredzaamheid van de leerling.
Hieronder 4 scenario’s waarbij we er even vanuit gaan dat er geen
invalleerkracht beschikbaar zijn.
1. De leerkracht wordt getest op Corona. Kinderen blijven thuis. Eerste
dag geen onderwijs, daarna Onderwijs op afstand
2. De leerkracht is positief getest op Corona en voelt zich goed. Eerste
dag geen onderwijs, daarna Onderwijs op afstand
3. De leerkracht zit thuis en is niet in staat om te werken. Eerste dag
geen onderwijs, daarna Thuisonderwijs.
4. De leerling zit thuis. Eerste dag geen onderwijs, daarna
Thuisonderwijs.

De eerste dag thuis heeft de leerkracht de tijd om zich te laten testen en/of
het Onderwijs op afstand voor te bereiden. Het kan zijn dat u of uw kind
verzocht wordt om die eerste dag werkbladen/schriften op school op te
halen. School-chromebooks geven we alleen nog mee in uiterste nood.
Tenslotte: Wij zijn ons door de huidige situatie in ons team er nogmaals van
doordrongen hoe verraderlijk het virus kan zijn. Wij zullen nog alerter zijn op
de hygiënevoorschriften en de 1,5 m afstand tussen volwassenen en
vragen u dat ook te doen. Ook bijvoorbeeld bij het wegbrengen en halen
van uw kind(eren). Ook herhaal ik hierbij het dringende verzoek om alleen
te komen. Dat geldt ook voor een opa of oma die zijn/haar kleinkind
ophaalt.
Namens het team, Paul Vrasdonk

Gevonden voorwerpen:
De bak bij de
ingang van de
onderbouw ligt
alweer vol met
jassen, tassen,
bekers en bakjes.
Wilt u een kijkje
nemen dan kan
dat na schooltijd.
Deze keer veel
foto’s zodat u alvast even digitaal een kijkje kan nemen of er iets van uw
kind tussen zit. We ruimen de spullen woensdag na de herfstvakantie op.

Fietsen bij school
Er blijven regelmatig kinderfietsen ‘s nachts staan bij school. Wees u ervan
bewust dat deze fietsen doelwit kunnen worden van vandalisme. Ons
advies is dus om fietsen niet te laten staan.

Verjaardag vieren op school en trakteren
Als uw kind jarig is wordt dit natuurlijk gevierd op school. Er wordt een
gezellig feestje van gemaakt met bijvoorbeeld liedjes, kaarsjes uitblazen,
spelletjes, toeters of iets leuks op het digibord. Bij de verjaardag hoort ook
het trakteren. We zien hier mooie voorverpakte traktaties. Het zou fijn zijn als
de traktatie bestaat uit één ding, waarbij we het stimuleren om een
gezonde traktatie mee te nemen.
Kinderboekenmarkt
Even een reminder: a.s. vrijdag 9 oktober houden we van 8.45 tot 9.15 een
alternatieve kinderboekenmarkt. De kinderen die dat graag willen, mogen
4 boeken verkopen. Elk boek kost 50 cent. Als uw kind een boek mag
kopen geeft u 4 x 50 cent mee naar school.
Geeft u het nog even door aan de leerkracht van uw kind als uw kind gaat
verkopen?
Helaas zijn (groot)ouders helaas niet welkom
Gymlessen
Sinds augustus worden op woensdag en donderdag de gymlessen van de
groepen 3 tot en met 8 weer door mij verzorgd. En ik doe dat met veel
plezier, en de meeste kinderen beleven hier ook veel plezier aan. Heel fijn
dat bijna alle kinderen de lessen volgen met de juiste kleding en goed
passende schoenen. Opvallend is wel dat veel kinderen nog een hemd
onder hun gymshirt dragen, terwijl de kachel brandt in de gymzaal. En dat
hemd dragen ze daarna weer in de klas en op het schoolplein. Niet
hygiënisch. Daarom ga ik in de weken na de herfstvakantie extra letten op
de hemden. Als uw kind wel graag een hemd draagt onder het shirt, wilt u
dan een extra hemd meegeven om daarna onder de kleding te dragen.
Zo blijft het ook na de gymlessen fris in de klassen.
Groeten van de gymmeester Rob Buur
Ouderraad

De OR is dit schooljaar al 2x bij elkaar gekomen om o.a. de commissies
samen te stellen voor alle feestelijke activiteiten die we door het schooljaar
heen organiseren.
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst. Uiteraard vraagt dit momenteel wat extra creativiteit
gezien de coronaregels. Gelukkig zien we genoeg mogelijkheden om er
samen met de kinderen en leerkrachten een mooie feestperiode van te
maken!
Vorige week is de kinderboekenweek gestart en
vanuit de OR hebben we deze gelegenheid
aangegrepen om de leerkrachten (en kinderen) te
verrassen. Per klas mogen de leerkrachten twee
kinderboeken uitzoeken welke vanuit de OR
worden gegeven. Omdat er voor de vakantie door corona
verschillende activiteiten niet door gegaan zijn, was er ruimte
binnen het budget om iets moois te doen. Een cadeau als
dit vonden we vanuit de OR een passend idee, en het was
ontzettend leuk om terug te horen hoe enthousiast dit
gebaar werd ontvangen! Veel leesplezier allemaal.

Groep 1/2a

We zijn volop aan het spelen en werken rondom het thema Ridders en
Jonkvrouwen. Het speelhuis is omgetoverd naar een heus kasteel waarin
oude tijden herleven. 30 september is de Kinderboekenweek geopend met
het thema: En Toen. Hier sluit ons thema goed bij aan en we lezen en
bekijken mooie prenten van allerlei boeken die bij dit thema passen met in
het bijzonder aandacht voor de boeken van Ridder Tim. Want die beleeft
zo veel geweldige avonturen!
Aan het einde van deze maand gaan we een ridder en jonkvrouwen feest
organiseren met hulp van de leerlingen van groep 8 waarbij de kinderen
als ridder of jonkvrouw verkleed op school mogen komen. We hebben
daar nu al zin in!

Groep 1/2b

Hop, Hop twee ridders in galop, twee ridders in een draf, heuvel op en
heuvel af. Ze komen aan een torenpoort, klop klop heeft iemand ons
gehoord? Een wachter zegt: ‘Treed binnen, treed binnen, want het feest
gaat beginnen!’ Druk bezig zijn we met het thema. We knutselen, zingen,
bouwen en tekenen er op los! Het lijkt net alsof je terug in de tijd gaat, als je
bij ons de klas binnen stapt. In het speelhuis worden bruiloften gevierd en
riddergevechten gehouden. De kinderen komen kijken naar het toernooi.
Geweldig om te zien hoe kinderen dit gezamenlijk neerzetten!
De kinderen weten ook dat de herfst is begonnen. De kastanjes vallen van
de bomen en worden flink geraapt. We hebben ze met de klas geteld.
Sommige hadden bijna 200 kastanjes mee!
We kregen afgelopen keer ook iemand op bezoek in de klas. Onze
knutseloma Urselien. Zij heeft voor onze klas een prachtige verjaardagstaart
gemaakt en een prachtige sprookjespop waarmee we het verhaal
roodkapje kunnen vertellen. Wij willen haar
hartelijk danken voor deze prachtige spullen.
De klas is er super blij mee! Nogmaals bedankt!

Groep 1/2c

Bij ons in de groep is het iedere dag een dolle boel met allemaal ridders en
jonkvrouwen. Er worden draken verslagen en er kan deftig gedineerd
worden in het speelhuis wat veranderd is in een kasteel. We hebben
allemaal een ridderhelm of jonkvrouwenhoed gemaakt en natuurlijk nog
veel meer leuke knutsels die met dit thema te maken hebben. In de
bouwhoek worden kastelen gemaakt met de blokken. Eerst hadden we
daar een voorbeeldje bij nodig, maar nu kunnen we
zelf hele gave bouwwerken verzinnen. Ook als we
gaan gymmen doen we allemaal dingen die met
ridders en jonkvrouwen te maken hebben. Het leukste
spel wat we tot nu toe gedaan hebben is….Ridder (of
jonkvrouw) je moet wakker worden. Dat is een heel
spannend tikspel!!

Groep 1/2d

In de klas hebben we soms echte ridders en jonkvrouwen. Ook hebben de
kinderen ridder helmen en schilden en jonkvrouwhoeden gemaakt.
Daarnaast worden er in de bouwhoek en met de duplo en kapla mooie
kastelen gebouwd en verhalen met ridderpoppetjes gespeeld. Bij de
gymlessen zijn we ook echte ridders en jonkvrouwen. We spelen dan ook
een verhaaltje na of klimmen en gooien als echte ridders en jonkvrouwen.
Ondertussen is het weer herfst geworden. Ook hier hebben we al even bij
stilgestaan.
Tot slot staat het raam in de klas de hele dag open voor ventilatie. Houd
hier rekening mee met het aankleden van uw kind.

Groep 3

Als we het dagelijkse werk in groep 3 hebben gemaakt dan mogen we
verder werken aan onze aftekenlijst. Daarop staan een heleboel werkjes
zoals: doolhoven tekenen, puzzels maken, zelf een doolhof knutselen,
kralenplank maken en nog meer. Iedereen mag zelf kiezen waar hij/zij mee
bezig gaat. Het is wel de bedoeling dat na de herfstvakantie de hele lijst
klaar is. Dan gaan we weer met andere werkjes aan de slag. Er wordt hard
aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Super!

Groep 3/4

Groep heeft weer 3 nieuwe letters/klanken geleerd en wel: de p van pan,
de e in mes en de d van duim. We hakken en plakken en doen er spelletjes
mee.
Groep 4 oefent tijdens spelling met de plankwoorden, bij rekenen zijn we
gestart met keersommen. Hoe we 5+5+5+5+5 handiger kunnen opschrijven.
We luisteren elke dag wel naar een antwoord op de onderzoeksvragen
van de kinderen. Echt heel knap, hoe zij hierover vertellen en ook hoe zij
het antwoord hebben gevonden.
Elk kind mag ook iets kiezen waar hij/zij een filmpje over wil zien. Er komen
heel veel verschillende onderwerpen langs. Wat leren we weer veel!

Groep 4

Wat gaat de tijd toch snel! De herfstvakantie staat alweer voor de deur…
Omdat het thema Onze wereld is en de natuur er zo mooi uitziet in de herfst
hebben we eens goed gekeken naar de vorm van bomen. En wat denk
je? Geen boom is hetzelfde! Voor sommige kinderen echt een eye-opener
als je hem vervolgens mag gaan tekenen.
Er kwamen spontaan prachtige verhalen bij, zo knap van onze kinderen!
En om die verhalen uiteindelijk ook foutloos te kunnen schrijven krijgen we in
groep 4 de verschillende spellingscategorieën aangeboden.
We kennen al het H-A-K-woord, het zingwoord, het luchtwoord en

het plankwoord. Uw kind kan vast goed vertellen wat de regels erbij zijn.
Op de foto onze plank met plankwoorden.

Groep 5

Fijne vakantie allemaal!
Wat fijn om eindelijk even echt contact te hebben met ouder(s) tijdens de
ouder-kind gesprekken. Zo leren we elkaar toch een beetje beter kennen.
Afgelopen week hebben onze kinderen een brief geschreven voor
kinderen uit groep 5 van basisschool de Notenkraker in Amsterdam. Netjes
met een datum, aanhef, hoofdletters en punten en natuurlijk de nodige
vragen! En nu natuurlijk uitkijken naar een brief terug 😉
Het IPC thema Brainwave heeft ons laten nadenken over hoe je hoofd nu
eigenlijk werkt. De kinderen hebben hier een tekening van gemaakt; zo
werkt mijn hoofd. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillen én
overeenkomsten zijn. Sommige tekeningen zijn heel gestructureerd, andere
zijn heel vol en/of kleurrijk. Een volgende stap is om te kijken of de kinderen
hun hoofd een beetje kunnen opruimen. Waar bewaar jij alle informatie?
Hoe zou je willen dat het eruit ziet?
Deze week sluiten we de KINDERBOEKENWEEK af met een gezellige
kleedjesboekenmarkt op vrijdagochtend. Nog maar een paar dagen en
dan kunnen we genieten van de herfstvakantie!

Groep 5/6

In de groep zijn we bezig met het IPC thema ‘Brainwave’. Hierbij leren we
verschillende dingen over ons brein en hoe we leren. De afgelopen week
hebben we gewerkt aan het schrijven van een instructietekst. Dit
stappenplan heeft uw kind afgelopen vrijdag mee naar huis genomen om
u iets te leren met behulp van deze stappen. Wat fantastisch dat er al
zoveel filmpjes hiervan door de kinderen zijn opgestuurd. Daarnaast
hebben we in de klas ook een tekening van onszelf gemaakt waarbij we
last hebben van negatieve gedachten. We hebben besproken dat leren
op zo’n moment niet prettig gaat. Daarom deden we vervolgens een
opdracht om een positieve berichtjes te schrijven bij de tekeningen van
klasgenootjes. We ervaarden dat we blij werden van de complimentjes en
positieve opmerkingen die erbij stonden. Fijn om elkaar hulp te bieden, er
voor een ander te zijn en iemand een compliment te geven.
De kind-oudergesprekken zijn ook bijna afgerond. Ik vond het heel prettig
om samen met u en uw kind te praten over hoe zij zich voelen in de klas en
we elkaar op deze manier nog beter leren kennen.

Groep 6

Het is erg leuk in groep 6, we leren speling, rekenen en taal. We gymmen 2
keer per week dat is heel leuk! We spelen 2 keer buiten en we hebben
Engels. En het thema van IPC is Het Brein we leren alles over het brein zoals
hoeveel hersencellen je hebt en hoe een hersencel andere hersencellen
maakt. We hebben ook TOPO en dat is ook wel leuk hoor.
En we hebben ook kinderboekenweek, dit jaar mogen helaas de ouders
niet komen van wege corona dat is natuurlijk heel jammer. Maar de
kinderen mogen wel boeken verkopen ieder boek kost maximaal 50 cent.
Strips met een harde kaft mogen wel en een papieren kaft niet en penny’s
ook niet. Je mag maximaal 4 x 50 cent mee want anders raak je dat kwijt.
Op naar de rest van de week en het jaar! Groeten van Collin!

Groep 7A

Morgen sluiten we ons eerste IPC thema van dit schooljaar alweer af. De
kinderen maken voor de afsluiting een ‘kraam’ waarbij zij een land of stad
zo goed mogelijk proberen te ‘verkopen’ op de vakantiebeurs. Wegens de
Coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk hierbij ouders uit te
nodigen. Daarvoor hebben wij ervoor gekozen om de presentaties te
geven aan groep 7B en de groepen 8.
Aanstaande vrijdag sluiten wij de kinderboekenweek af met de jaarlijkse
kleedjesboekenmarkt. De kinderen kunnen hier boeken (ver)kopen. Meer
informatie hierover is te vinden in een Social Schools bericht.
Het thema ‘en toen’ is dit jaar op verschillende manieren teruggekomen.
Tot slot staat de herfstvakantie alweer bijna voor de deur. De kinderen
hebben afgelopen weken keihard gewerkt, dus deze vakantie hebben zij
dik verdiend! Geniet er lekker van!

Groep 7B

Het is alweer oktober. De herfstvakantie staat voor de deur. In groep 7B zijn
we bezig met het afronden van ons thema ‘de vakantieshow’. Woensdag
7 oktober sluiten we dit thema af met een vakantiebeurs waarbij de
kinderen een eigen gekozen land gaan promoten bij de andere kinderen
uit groep 7 en 8. Helaas mogen hier geen ouders bij aanwezig zijn.
Afgelopen week hebben de kinderen voor het eerst huiswerk op gekregen
voor Nieuwsbegrip. Iedere week gaan de kinderen hiermee aan de slag.
Tijdens schooltijd werken we er hard aan om onze weektaak af te krijgen.
We zijn aan het oefenen met plannen en kunnen heel goed aangeven
waar we nog in willen groeien.
In de klas zijn we bezig geweest met de Kanjeroefening ‘Ben jij te
vertrouwen?’ We zitten al zo lang bij elkaar in de klas en er is zo’n fijne sfeer.
Ik voel me veilig in deze klas en ik vind dat we goed met elkaar omgaan.’
Was een van de reacties van de kinderen. Prachtig om te zien en te horen
dat de kinderen dit zo goed kunnen verwoorden.

Groep 8A

Het IPC thema is bijna afgerond, we hebben veel mooie dingen geleerd.
We hebben met muziek onderzoek gedaan naar muzieksoorten over de
hele wereld. Met geschiedenis hebben de kinderen prachtige tijdlijnen
gemaakt over de Toren van Pisa, het Anne FrankHuis, de Eiffeltoren en de
Efteling. Ook hebben we ons eigen vakantieresort ontworpen en dit
daarna nagebouwd op het strand. Morgen wordt het afgesloten met een
Vakantiebeurs.
Verder zijn we met spelling druk bezig met woorden met trema’s,
koppeltekens, apostrof en leenwoorden uit het Engels en Frans.

Tijdens de kinderboekenweek mochten de kinderen in hun onesie lezen en
hebben we verschillende mooie boeken met elkaar besproken. Mocht uw
kind een boek bij de Bruna kopen, kunnen zij de bon in de klas inleveren
zodat wij voor school weer mooie boeken met korting kunnen aanschaffen.
Groep 8B

Wat gaat de tijd toch snel. We zijn weer een maand verder, dus wordt het
weer tijd voor een Nieuwsflits uit groep 8 B. In groep 8 B zijn we vorige
maand begonnen met brieven schrijven aan een groep 7/8 van de Msg.
Huibertschool uit Haarlem. De brieven van groep 8B zijn vol enthousiasme
ontvangen en de kinderen van de Msg. Huibertschool hebben een brief
terug gestuurd. Vol enthousiasme heeft groep 8B een antwoord
geschreven (sommige kinderen hebben er een foto van zichzelf
bijgevoegd) en deze zijn afgelopen donderdag op de post gedaan. Wij
kijken weer uit naar de volgende brief.
Ook zijn wij vol enthousiasme bezig met ons thema de Vakantieshow en
leren wij veel over verschillende landen en hun gewoontes en tradities.
Woensdag 7 oktober sluiten wij dit thema af met een vakantiebeurs. Helaas
is deze beurs niet toegankelijk voor ouders en zullen alleen de kinderen van
de groepen 7 en 8 de bezoekers van deze beurs zijn.
Inmiddels zijn de ouder/kindgesprekken in groep 8B achter de rug en
hebben alle kinderen hun voorlopig schooladvies gekregen.

Plusgroep

In de plusgroep van groep 5-6 zijn we verder gegaan met ons thema rond
mindset. We hebben het gehad over fouten maken en
doorzettingsvermogen. Ook hebben de kinderen een eigen doel
uitgezocht waar zij aan willen gaan werken en hebben zij stappen bedacht
hoe zij dit willen bereiken.
In de plusgroepen van groep 7 en 8 hebben we onderzoek gedaan naar
wat het verschil is tussen het bakken van een pannenkoek met en zonder
ei. De kinderen dachten dat het heel anders zou smaken maar dit viel nog
alles mee. Ook hebben we onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met
tuinkerszaadjes als die in het licht of donker staan en wel of geen water
krijgen. De kinderen kwamen tot de ontdekking dat ze zelfs in het donker
groeiden. Na de vakantie gaan we met de groepen 7 en 8 met een nieuw
thema starten.

BSO de Burcht

De laatste tijden ging de Burcht vaak met het kasteel samen op
donderdag. Op dinsdag begonnen wij met Zangexpress, zelfs met de
accordeon erbij, Judith speelde daar verschillende kinderliedjes op,
waarbij de kinderen enthousiast meezongen. Verder hebben wij nog
geknutseld, gebakken en geschilderd. En binnen in het lokaal hebben de
kinderen met ridders een kasteel en de zandtafel gebouwd en ook veel
buiten gespeeld.

BSO het Kasteel

Op het Kasteel hebben we:
-

Veel blaadjes en eikels gezocht om een herfstactiviteit te maken.
Met papieren bordjes geknutseld om een octopus tot leven te
brengen.
Op een houten plankje je naam geschreven en met spijkers, draad
en verf versierd.
Verder veel buiten gespeeld.
En levend ganzenbord gespeeld.

Hoewel een van de pm-ers een test moest doen i.v.m. corona hebben we

de BSO draaiende gehouden en is iedereen gelukkig op de been
gebleven!
BSO het Slot

De afgelopen maanden hebben we bij het Slot vlierbessensiroop gemaakt,
Levend stratego in het bos gedaan, springrolls (koude loempia’s) gemaakt,
tafeltennistoernooi gedaan, lijnenspel op het schoolplein, flagfootball
(rugby zonder tackel, i.p.v. tackelen moet je het lintje van je tegenstander
zien af te pakken), levend memorie en een spannende verhalenwedstrijd
gedaan. De kinderen mogen als ze jarig zijn een half uurtje met een
vriend(innet)je op de WII spelen. Heeft u de foto’s ontvangen die we
hebben opgestuurd per ouderportaal? We horen graag of u daar prijs op
stelt.
De dag van de pedagogisch medewerker is niet aan ons voorbij gegaan!
We zijn hartelijk in het zonnetje gezet door de Oudercommissie! We
ontvingen een verwentas met chocolade, thee en een kaart! Heel erg
bedankt! De herfstvakantie komt eraan. We gaan er lekker op uit, dichtbij
huis, ondanks de corona gaan we er een plezierige tijd van maken.

Overige

Als bijlage vindt u over de volgende onderwerpen informatie:
- Het kinderboekenweekprogramma van de bibliotheek.
- Onlinelezing: Hoe maak ik mijn kind weerbaarder?
- Buurtsportcoach: Dreumesochtend Heiloo.
- Buutsportcoach: Pannatoernooi.
- Buurtsportcoach: Sportspektakel.
De volgende nieuwsbrief verschijnt 10 november 2020

