
 

JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2020-2021 

 

De Activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar in totaal maar 2 keer 

vergaderd, vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er 

commissievergaderingen geweest met een gedeelte van de AC.  

 

De AC-leden zijn Geertine Koelewijn (voorzitter), Sylvia ter Haar (secretaris), 

Jacqueline van Twillert (penningmeester), Corina van de Kamp, Gerda Poort, 

Diana Godée, Alisia Hop, Tineke Mol, Mirjam Hopman, Annika Koppenol en 

Nicole Snel. 

Hester Heinen, Lucinda Malenstein, Miriam Koelewijn, en Lynn Koelewijn 

hebben dit jaar de AC verlaten.  

 

Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten die het afgelopen 

schooljaar, in samenwerking met het team en de ouders, zijn georganiseerd. 

 

Herfstwandeling groep 1 en 2 

De kinderen zijn naar Speelbos ’t Laer geweest. Zij hebben zich daar goed 

vermaakt. Ze mochten een speurtocht doen en hebben een knapzakje 

gekregen en drinken met een koekje. Het regende een klein beetje, maar dat 

mocht de pret niet drukken. 

 

1e Activiteit 75-jarig bestaan school 

Op 20 november is het feestjaar voor het 75-jarig bestaan officieel door 

Jenneke geopend. Daarbij zijn de grote cijfers “75” aan het kleuterhek 

onthuld en werden er ballonnen opgelaten. De cijfers blijven het hele jaar 

hangen. Er is met een drone een filmpje gemaakt en er was ook nog een 

kleurwedstrijd. 

 

Sinterklaasviering 

Vanwege de corona was de sinterklaasviering dit jaar anders dan normaal. 

Sinterklaas kon helaas niet ontvangen worden op het schoolplein, dus de 

kinderen zaten gewoon in hun eigen klas. Sinterklaas is eerst naar het 

speellokaal gegaan met 2 van zijn pieten. Hier zaten inmiddels de groepen 1 

t/m 3. Alle kinderen hebben een zakje snoep gekregen en de groepen 1 t/m 

4 kregen ook nog een kwartetspel. 



 

Daarna zijn Sinterklaas en de pieten ook nog even langs de hogere groepen 

geweest en hebben ook aan hen snoepzakjes uitgedeeld. 

 

De bovenbouw heeft per klas lootjes getrokken en surprises gemaakt. Zij 

kregen ook nog patat tussen de middag. 

 

De onderbouw was om 12.00 uur uit. 

 

 

Kerstviering 

Is helaas komen te vervallen i.v.m. de plotselinge lockdown vanwege het 

coronavirus. De AC heeft nog wel ranja en koek (kerstkransjes) uitgedeeld 

aan de kinderen, maar de lunch kon helaas niet doorgaan. 

 

Open huis 

Is helaas komen te vervallen i.v.m. het coronavirus. Wel had school een 

online journaal gemaakt met daarin veel informatie over onze school. 

 

2e activiteit 75-jarig bestaan school 

Op vrijdag 22 januari is er een online bingo georganiseerd door de AC. Alle 

kinderen hebben tasjes thuisbezorgd gekregen met daarin de bingokaarten 

en iets lekkers voor tijdens de bingo. De bingo bestond uit 2 kaartjes, per 

kaartje werden 3 rondes gespeeld. Per ronde was er een leuke prijs te 

winnen. Het was op deze manier toch een hele geslaagde middag. 

 

Schoolreisje 

Groep 0 is naar de speeltuin in Baarn geweest. Groep 1 en 2 zijn naar Oud 

Valkeveen geweest. En groep 3 t/m 7 is naar de Efteling geweest, hier was 

het erg druk vanwege een studiedag in het zuiden van het land, maar 

ondanks dat was het super leuk!  

Er werden in de Efteling consumptiebonnen uitgedeeld waar iedereen een 

patatje mee kon halen, zodat iedereen kon eten wanneer het hen uitkwam. 

Alle schoolreisjes zijn goed verlopen en het was een hele geslaagde dag met 

goed weer.  

 

 



 

Koningsspelen 

De koningsspelen zijn in aangepaste vorm toch doorgegaan. Per klas zijn er 

verschillende activiteiten geweest. Zo mochten de kinderen hun fietsen 

versieren, waarna zij een rondje om school mochten fietsen om aan de 

ouders hun versierde fiets te laten zien. 

Buiten waren er per klas allemaal leuke spellen te doen. Daarnaast was er een 

goochelaar op school die zijn acts opvoerde in de speelzaal van de kleuters. 

Om de beurt mocht daar een klas gaan kijken naar zijn show. 

Uiteindelijk konden alle kinderen heerlijke poffertjes halen bij de 

poffertjeskraam. 

De kinderen hebben een super leuke dag gehad op deze manier. 

 

Avondvierdaagse 

Vanwege corona afgelast. 

 

Afscheidsavond en musical groep 8 

Op dinsdagavond 13 juli heeft groep 8 afscheid genomen van De Ark met de 

musical Expeditie Beachclub. Vanwege de corona was dit alleen voor 

genodigden. De kinderen werden persoonlijk door Hugo en Tamara 

toegesproken en daarna werd de musical opgevoerd. 

Vervolgens kon men per tafel een hapje en een drankje krijgen. 

De leerlingen van groep 8 hebben van de AC een placemat ontvangen met 

daarop foto’s van het kamp. 

 

Slotfeest/ juffendag 

In eerste instantie zouden er voor de kinderen springkussens en een 

stormbaan komen. Helaas stond er teveel wind en konden de springkussens 

niet doorgaan. Dit is uiteindelijk over gedaan in de eerste week van het 

nieuwe schooljaar. 

 

Daarnaast hebben de leerkrachten zelf voor de kinderen leuke dingen 

georganiseerd in de klas. 

Aan het eind van de ochtend kreeg de hele school een lekker patatje. 

 

 

 



Luizencontrole 

Vanwege de corona is gevraagd aan de ouders om zelf hun kinderen goed te 

controleren op luizen. 

 

Schoonmaakavonden 

Dit schooljaar vonden er 3 schoonmaakavonden plaats. Dat is één 

schoonmaakavond minder dan voorheen, aangezien school een nieuw 

schoonmaakbedrijf in de hand heeft genomen. 

Er is een schema gemaakt waarop alle ouders, éénmaal per jaar, ingedeeld 

zijn. Per avond zijn er dan per klas ongeveer 4 ouders aanwezig. In het geval 

een ouder verhinderd is, dient zelf voor vervanging gezorgd te worden.  

 

Tot slot 

De Activiteitencommissie wil iedereen die dit schooljaar meegeholpen heeft 

met de verschillende activiteiten hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet. 

Ondanks de corona hebben we er met elkaar het beste van geprobeerd te 

maken. 

Het komende schooljaar hopen we dat alle activiteiten weer door mogen gaan 

en staat de AC weer klaar om leuke activiteiten te organiseren. 

 

 

 


