
 

JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2021-2022 

 

De Activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar in totaal 4 keer vergaderd. 

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. 

Er zijn dit jaar geen wisselingen geweest in de leden. Margreet Hoeve, 

Chawila Hoolsema en Marianne van de Geest liepen een groot deel van het 

jaar alvast mee om te kijken wat er allemaal gedaan wordt in de AC. 

 

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 herfstwandeling heeft plaatsgevonden op woensdag 27 oktober. De 

kleuters zijn naar Speelbos ’t Laer geweest. Het was redelijk weer en 

daardoor ook een geslaagd uitje. 

 

Herfstmarkt (afsluiting 75-jarig bestaan school) 

In verband met het coronavirus konden de activiteiten zoals deze gepland 

waren helaas niet doorgaan. In alle klassen hebben de leerkrachten daarom 

bingo gespeeld en de AC heeft voor leuke prijsjes gezorgd. Daarna konden 

alle kinderen lekker poffertjes halen bij de poffertjeskraam op het 

schoolplein. Ondanks dat de dag dus anders verliep dan in eerste instantie 

gepland, hebben de kinderen toch een leuke dag gehad. 

 

Sinterklaasviering 

Sinterklaas kwam te paard het schoolplein op, met daarbij 2 pieten. Zij 

werden toegezongen door alle kinderen. Deze stonden allemaal in een lange 

rij op het schoolplein te wachten. De kinderen vonden het erg leuk dat Sint 

en de Pieten langs iedereen heen kwam lopen. 



Vervolgens ging iedereen weer naar binnen. De Sint en zijn Pieten gingen 

toen naar de speelzaal, waar de groepen 1 t/m 4 één voor één bij hen 

langskwamen. Zij kregen allemaal een cadeautje en konden eventueel een 

kunstje laten zien aan de Sint. 

 

Daarna zijn de Sint en de Pieten nog even bij de groepen 5 t/m 8 langs 

geweest om hen wat strooigoed te geven. 

Als laatst zijn Sint en de Pieten nog even bij de zieke kindjes langs geweest. 

Het was een hele geslaagde dag. 

 

Kerstviering 

Vanwege het coronavirus sloot school een week eerder dan gepland. 

Daardoor werd de kerstviering ook vervroegd.  

 

De AC heeft ’s ochtends ranja en kerstkransjes voor iedereen uitgedeeld. 

Tussen de middag kregen alle kinderen een lekker broodje met knakworst. 

Als presentje van de AC kregen ze ook allemaal nog een doosje met 

sterretjes mee naar huis. 

 

Open huis 

Dit is helaas vervallen vanwege de lockdown. 

 

Koningsspelen 

Dit was een hele geslaagde dag met goed weer. De dag begon met een lekker 

koningsontbijt.  

Er waren verschillende springkussens/stormbaan, de kinderen konden in 

dikke pakken sumo worstelen en er waren allerlei spelletjes voor de 

kinderen.  

 

’s Ochtends is er ranja met koek rondgebracht en tussen de middag kreeg 

iedereen patat en een ijsje. Toen de schooldag voorbij was kreeg iedereen 

nog een verrassing van de AC mee naar huis. 

 

Avondvierdaagse 

De AC heeft hier lekkere waterijsjes uitgedeeld op de eerste avond. Dit werd 

positief ontvangen door iedereen, aangezien het best warm was. 

 



 

Schoolreisje 

Groep 0 t/m 2: De kleuters zijn naar het Uilenbos in Lunteren geweest (een 

pannenkoekenhuis met leuke speeltuin). De kinderen hebben hier ook wat 

lekkers te eten gehad en hebben zich heel goed vermaakt. 

 

Groep 3 t/m 7: Deze groepen zijn naar Hellendoorn geweest. We hebben het 

erg getroffen met het weer. Iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad. 

Tussen de middag kreeg iedereen een lekker patatje met wat drinken erbij. 

 

Meester- en juffendag 

Dit jaar zijn de verjaardagen van de meesters en juffen centraal gevierd op 

25 mei. Om 8.30 uur moest iedereen eerst verzamelen op het schoolplein. 

Daar deden de meesters en juffen een leuke openingsdans. Vervolgens 

mochten alle groepen naar binnen en konden er cadeautjes aan de 

meesters/juffen worden gegeven. De kinderen kregen toen drinken met wat 

lekkers van ze.  

Vervolgens was er een vossenjacht georganiseerd rondom school. 

Iedereen mocht zelf een feestelijke lunch meenemen. En daarna werden er 

spelletjes in de groepen gedaan met de meesters/juffen. Het was een hele 

geslaagde en feestelijke dag. 

 

Afscheidsavond en musical groep 8 

Op 4 juli heeft groep 8 afscheid genomen van De Ark met de musical Het 

Goud van eiland Albatros. De kinderen werden persoonlijk door Gielke en 

Corina toegesproken en daarna werd de musical opgevoerd. 

 

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

daarop foto’s van het kamp. Daarnaast hebben ze van Jenneke een Bijbel 

gekregen met een steen. Deze steen is een blijvende herinnering aan het 

schoolkamp naar Texel. 

 

Slotfeest 

Er was een stormbaan voor de kleuters neergezet op het kleuterplein en op 

het grote plein was ook een stormbaan. Daarnaast waren er verschillende 

spelletjes te doen op het plein. Helaas zat het weer niet erg mee en waren er 

verschillende buitjes geweest. Ondanks dat hebben de kinderen zich nog 



prima vermaakt. Er was ook nog een speurtocht georganiseerd. En tot slot 

kreeg iedereen lekker patat. 

Toen de kinderen naar huis gingen heeft iedereen van de AC een cadeaubon 

gehad voor een lekker ijsje bij Del Pierro.  

 

Luizencontrole 

Nadat de coronamaatregelen weer wat versoepeld waren, is er elke keer na 

een schoolvakantie een luizencontrole uitgevoerd. 

 

Schoonmaakavonden 

Dit schooljaar vonden er 3 schoonmaakavonden plaats.  

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

zijn. Per avond zijn er dan per klas ongeveer 4 ouders aanwezig (en een 

leerkracht). 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.  

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

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

 

 

 


