JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2018-2019
De Activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar in totaal vijf keer vergaderd.
Daarnaast zijn er commissievergaderingen geweest met een gedeelte van de AC.
De AC-leden zijn Hester Heinen (voorzitter), Sylvia ter Haar (secretaris), Jacqueline
van Twillert (penningmeester), Corina van de Kamp, Linda Gerritsen, Gerda Poort,
Lucinda Malenstein, Miriam Koelewijn, Diana Godée en Lynn Koelewijn. Tineke van
Dusschoten heeft dit jaar de AC verlaten. Alisia Hop is vanaf april ‘ingewerkt’. Zij zal
in het nieuwe schooljaar (2019/2020) volledig meedraaien.
Vanuit het team heeft Merel Koelewijn plaatsgenomen.
Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten die het afgelopen
schooljaar, in samenwerking met het team en de ouders, zijn georganiseerd.
Herfstwandeling
De herfstwandeling vond plaats op donderdagochtend 18 oktober, deze was zeer
geslaagd. Locatie was het kabouterbos bij de Generaal. Het was deze dag mooi
weer. De AC had voor de kinderen knapzakjes gemaakt met daarin drinken en een
zakje koekjes. Voor de volwassenen was er door de AC hart gehaald voor bij de
koffie. Voordat de kinderen terug gingen naar school kregen zij allemaal nog een
snoepje voor in de auto.
Sinterklaas
De AC heeft met behulp van ouders beide hallen weer feestelijk versierd voor
Sinterklaas. Door de AC is er een zakje met strooigoed in de schoentjes van de
kinderen gestopt.
Sinterklaas kwam met zijn pieten op woensdag 5 december 2018 aan in een pickup. Zij werden enthousiast onthaald door de kinderen, de ouders en de meesters en
juffen. Er werden liedjes gezongen en strooigoed uitgedeeld en daarna ging
iedereen naar binnen. In de hal werden de Sint en zijn pieten welkom geheten door
Jenneke Nijkamp.
Vervolgens heeft Sint alle groepen bezocht en heeft hij ook nog een bezoekje aan de
zieke kinderen thuis gebracht.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een leuk cadeautje gekregen van de Sint.
Om 12.00 uur was iedereen vrij.

Kerstbrunch
Dit jaar had de AC een kerstbrunch georganiseerd. Zij hadden gezorgd voor
heerlijke broodjes en lekker drinken erbij. Het was een hele geslaagde ochtend,
ondanks het vele werk. De ouders hadden ook goed hun best gedaan en veel
lekkere dingen gemaakt/meegenomen. Er was veel eten over, hiervan zijn de
afgesloten spullen naar de voedselbank gegaan.
Paasviering
De viering vond dit keer op 18 april plaats in de Fonteinkerk. Het was een mooie
dienst. Het thema van de dienst was ‘Geef het door’. Aan het einde van de dienst
kregen alle leerlingen uit handen van de AC een mooie bidon.
Sponsorloop met koningsontbijt
Op vrijdag 26 april vond de sponsorloop plaats met het koningsontbijt. Iedereen
mocht oranje verkleed komen.
De dag startte met het dansen van de Pasapas (het Koningslied van 2019). Daarna
mochten de kinderen naar hun eigen klas en kon iedereen genieten van een heerlijk
koningsontbijt.
Om 11.15 uur was het startschot van de sponsorloop. De kleuters mochten zoveel
mogelijk rondjes lopen op het kleuterplein en voor de groepen 3 t/m 5 en de
groepen 6 t/m 8 waren er 2 verschillende routes uitgezet. Er werden ook nog
prijzen uitgereikt door de AC voor degene die de meeste rondjes had gerend per
categorie.
Het weer was heel goed deze dag. Er hebben veel ouders meegeholpen en de AC
had koffie/thee/ranja en een lekker plakje hart geregeld voor iedereen die kwam
kijken en voor iedereen die mee heeft geholpen.
Er was een prachtig bedrag opgehaald deze dag van ruim € 3.400,=. Dit is o.a.
gebruikt voor het aanschaffen van nieuwe sportbroekjes en gedeeltelijk voor het
slotfeest.
Aan het eind van de ochtend had de AC nog geregeld dat Mink ijsjes uit kwam
delen, vanwege het grote succes. Dit werd door iedereen enthousiast ontvangen.
Schoolreisje groep 1 en 2
Op donderdag 9 mei zijn we naar Oud Valkeveen geweest. Het was een hele fijne
dag. De kinderen hebben zich super vermaakt bij de speeltuin en de (spannende)
attracties.
Het weer zat erg mee, ondanks dat er veel regen voorspelt was. De AC heeft hier
gezorgd voor drinken en een patatje. Er waren genoeg ouders om de kinderen te
begeleiden. Alles is soepel verlopen.

Schoolreisje groep 3 t/m 7
Deze groepen zijn ook op 9 mei op schoolreisje geweest, en wel naar Duinrell. Ook
hier hebben we goed weer gehad en hadden we de hele dag zon. De kinderen
hebben zich heel goed vermaakt. Tijdens hun verblijf in dit attractiepark heeft de AC
nog gezorgd voor lekker wat drinken en een patatje. Aan het eind van de dag
kregen de kinderen nog wat extra drinken en een zakje chips.
Op de terugreis kreeg de bus helaas pech op de snelweg. Binnen 20 minuten was er
al een andere bus aanwezig en kon iedereen rustig overstappen. Uiteindelijk is alles
prima verlopen.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse vond dit jaar plaats van 25 t/m 28 juni. Vanuit De Ark is e.e.a.
georganiseerd door Angelique van den Hoogen en Hanneke Kornet. De AC heeft
gezorgd voor een lekker ijsje onderweg.
Afscheidsavond en musical groep 8
Op maandagavond 15 juli heeft groep 8 afscheid genomen van De Ark met de
musical “De beer is los”. De zaal was helemaal gevuld met ouders, grootouders en
belangstellenden. Nadat de kinderen persoonlijk door Hugo en Jenneke waren
toegesproken, werd de musical opgevoerd. Dit werd met grote aandacht door het
aanwezige publiek bekeken. Daarna was er gelegenheid om afscheid te nemen van
de leerkrachten. Vervolgens kon men buiten een afscheidsborrel/hapje nuttigen.
Deze laatste avond was een succes!
De leerlingen van groep 8 hebben van de AC een placemat ontvangen met daarop
foto’s van het kamp.
Slotfeest
Op donderdag 18 juli vond het slotfeest plaats. De AC heeft dit jaar flink uitgepakt,
aangezien er met de sponsorloop een mooi bedrag was opgehaald, zodat er super
leuke dingen konden worden georganiseerd.
Zo zijn de kleutergroepen eerst naar De Kuil geweest, waar een voorstelling was van
een clown/goochelaar. Daarna hebben zij op school drinken gekregen en stonden er
op het kleuterplein allemaal leuke springkussens en een stormbaan.
Voor de groepen 3 t/m 7 was er ook een stormbaan op het grote plein en een
zeskamp met allemaal leuke spelletjes. Daarnaast kregen deze groepen een soort
“trommelles” van Drumtastic, waar zij met stokjes op grote skippyballen mochten
slaan op de maat van de muziek. Dit vond iedereen geweldig!
Aan het eind van de ochtend kwam La Plaza weer traditiegetrouw patat brengen
voor de hele school.
Om 12.00 uur begon de zomervakantie.

Luizencontrole
Standaard is elke maandag na een schoolvakantie luizencontrole uitgevoerd.
Schoonmaakavonden
Ook dit schooljaar vonden er weer 4 schoonmaakavonden plaats. Hiervoor is een
schema gemaakt waarop alle ouders, éénmaal per jaar, ingedeeld zijn. Per avond
zijn er dan per klas ongeveer 4 ouders (en een leerkracht) aanwezig. In het geval
een ouder verhinderd is, dient zelf voor vervanging gezorgd te worden. Het schema
heeft prima gewerkt: de meeste ouders hebben zich keurig aan het schema
gehouden, waardoor de lokalen om de paar maanden weer schoon waren. De ouders
die kwamen helpen werden door de AC voorzien van koffie/thee en een koekje.
Tot slot
De Activiteitencommissie wil iedereen die dit schooljaar meegeholpen heeft met de
verschillende activiteiten hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet.
Het komende schooljaar zullen we weer veel ouders nodig hebben. We hopen dat u
daar tijd vrij voor wilt maken, zodat alles goed zal verlopen.

