Jaarverslag Oudercommissie

Wat doet de ActiviteitenCommissie (AC)?
Wij zijn een groep ouders bestaande uit (afgelopen jaar) 7 leden die samen met de leerkrachten en andere
vrijwilligers de feesten en activiteiten organiseren en begeleiden.
Afgelopen jaar hebben wij dat ook weer met veel plezier gedaan. Het was een jaar met diverse activiteiten
waaronder;
Sint Maarten: De AC organiseert een sfeervolle
avond met verschillende spelletjes en een
lekkere gezonde traktatie in de vorm van een
mandarijn. Met de hulp van vele ouders en
kinderen van groep 8 kunnen wij alle kinderen
een gezellige avond bieden.

Sinterklaas; een groot feest met de komst van Sinterklaas dit jaar op de
motor en zijn pieten. De schoencadeautjes voor de gehele school en
cadeautjes tot en met groep 4 worden ook door de AC geregeld.

Kerst wordt altijd gevierd met een heerlijk
kerstdiner dat de kinderen van huis meenemen,
waarvoor wij de ouders elk jaar zeer dankbaar
zijn. Hierdoor kan er in elke klas een heus
kerstbuffet gecreëerd worden. Dit jaar kwam
zelfs de Kerstman onze school een bezoekje
brengen. Aan het eind van de avond kregen alle
kinderen een kerstcadeautje mee naar huis.

Na de koude periode kwam de lente om de hoek kijken en daarbij ook onze relatief nieuwe activiteit de
LenteFair, die we elk jaar proberen te verbeteren. Dit jaar hadden we een bloemenverkoop, een markt in de
school, allemaal spelletjes voor de kinderen en een heuse taartwedstrijd.

Verder zijn er natuurlijk de Koningsspelen, Avond4daagse en de laatste schooldag.
De organisatie en het bedenken van de spelletjes tijdens de Koningsspelen worden gedaan door de AC in
nauwe samenwerking met de leerkrachten op school. Op deze dag helpen we bij de spellen en leiden we
alles in goede banen. Ook deze dag kan niet zonder de hulp van ouders want alleen kunnen we dat
natuurlijk niet.

De avond4daagse wordt samen met één van de leerkrachten georganiseerd waarbij de AC samen met een
aantal leerkrachten de groepen begeleidt. Ook bij deze activiteit roepen wij de hulp van ouders in om mee
te begeleiden of ons te helpen bij een ranjapost.
De laatste schooldag vierden we dit jaar voor de 3e keer in nieuwe stijl. Ook hier proberen we elk jaar te
vernieuwen en te zorgen dat er een leuk feest gevierd kan worden aan het eind van het schooljaar.

Al deze activiteiten worden bekostigd uit het schoolfonds. Daarnaast worden alle inkomsten die wij
ontvangen vanuit de verschillende activiteiten gebruikt voor de aanschaf van onder ander een popcorn- en
suikerspinmachine en nieuwe sportkleding.

