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Rapporten en oudergesprekken
Vandaag (13 februari) worden de rapporten weer uitgedeeld. Hiermee wordt een overzicht gegeven over hoe
uw zoon/dochter er voor staat. Volgende week wordt
dit rapport met u als ouder besproken. Ook komen dan
de resultaten van de onlangs afgenomen “Cito-toetsen”
aan de orde.
We hopen op goede gesprekken. Deze gesprekken hebben een verplichtend karakter, we gaan er dus van uit dat
we u allen spreken.

Afsluiting thema Energie
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De afgelopen weken hebben de groepen 3 t/m 8 gewerkt rondom het thema “Energie”. Tijdens de lessen zijn er verschillende aspecten van dit onderwerp aan de orde geweest. Duurzame energie is natuurlijk uitgebreid besproken. Ook hebben de kinderen weer het een en ander gemaakt. Zoals gewoonlijk
kunt u dit weer komen bewonderen. Dit kan op dinsdag 18 februari (let op: op de kalender staat 20
februari) vanaf 14.45 uur. U bent dan van harte welkom.

Sponsoring schoolplein
Netbeheerder TenneT is druk doende met aanpassingen rondom het elektriciteitsnetwerk, onder andere in de gemeente Geertruidenberg. Teneinde iets terug te doen voor de gemeenschap hebben zij
het TenneT sponsorship van de Johan Cruijff Foundation / Schoolplein 14 aangeboden voor 1 basisschool in de gemeente Geertruidenberg. Wij hebben ons hiervoor aangemeld en zijn ook uit gekozen!!
Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de
school en de leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele
voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op
natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. Op alle Schoolpleinen14 staan de 14 regels
van Johan Cruijff centraal. Hiermee krijgen, naast het in beweging brengen van kinderen, ook andere
onderwijskundige doelstellingen aandacht. Kinderen leren elkaar te respecteren, het concentratievermogen stijgt en ze ontwikkelen zichzelf. Ook leerkrachten kunnen profiteren van een Schoolplein14
om spelenderwijs kinderen iets nieuws te leren. Tevens laat het ook minder sportieve kinderen bewegen, stimuleert het de creativiteit van kinderen om vooral
zelf spelletjes te bedenken en is duidelijk wat je waar doet
op het schoolplein.
De kinderen zijn nu druk bezig om te bespreken wat zij
graag op het schoolplein willen. We hopen dat binnenkort,
als het weer wat beter is, dit op het plein aangebracht kan
worden. We houden u op de hoogte!
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De Radonkel got talent en Carnaval
Vrijdag 21 februari wordt een feestelijke dag op school. In de ochtend hebben we vanaf 10.15 onze
“De Radonkel’s got talentshow”. Kinderen treden op op het grote podium in de hal en willen natuurlijk
allemaal die mooie grote beker winnen. Er wordt gedanst, gegoocheld, gezongen en nog veel meer. Een zeer deskundige jury zal
de optredens beoordelen. Vanaf dinsdag hangt op het raam van
gr 7-8 de definitieve lijst met deelnemers en de tijden van hun
optreden. Dit zijn richttijden. Ouders zijn uiteraard van harte
welkom om te komen kijken naar hun kleine sterren.
‘s Middags is gr 1-4 vrij, maar gr 5-8 gaat dan het carnavalsfeest
vieren in De Witte Leeuw. Daar zijn serpetines en dergelijke niet
welkom. Wij verwachten hen om 13.15 terug op school. We
wandelen dan gezamenlijk naar De Witte Leeuw. Vanaf half twee
wordt er dan gehost, gesprongen en gezongen. Wij verwachten dan terug te zijn omstreeks kwart over
drie. Dan begint de vakantie. Op maandag 2 maart gaan we weer verder met de lessen.
Alaaf
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Bezoek groep 5/6 aan kamp Vught
Op 19 februari gaat groep 5/6 naar de tentoonstelling “Kind onder vuur” bij Kamp Vught. De video van
Helma, leerling van deze groep, is daar een onderdeel van. Er zijn bij haar thuis opnames gemaakt en ook
op school is er een filmploeg geweest.
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren
dat we sindsdien weer in vrijheid leven.
In de interactieve tentoonstelling Kind onder Vuur, Oorlog en Vrijheid ontdekken kinderen dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is voor iedereen. De expositie vertelt de verhalen van verschillende kinderen in oorlogssituaties, toen en nu. De 13-jarige Hans werd met zijn familie als gijzelaars opgesloten in Kamp Vught
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Angie verloor haar been toen ze op een landmijn stapte in Colombia.
En Otim heeft als kleine jongen uit Oeganda jarenlang door de jungle getrokken. De 12-jarige Helma is
vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. Hoe dat voor hen was – en hoe het nu met ze gaat – is te ervaren
in de tentoonstelling. Met educatieve maar herkenbare video’s, verrassende en actieve spellen en persoonlijke dilemma’s.
Het is wel heel bijzonder dat het verhaal van Helma
hier getoond wordt en daarom kunnen we een bezoek aan deze tentoonstelling natuurlijk niet overslaan.
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