Jaarverslag Activiteiten Commissie 2017-2018
Leden: Petra de Jong, Diana van Gijzen, Brenda van der Stad, Mariska Koolwijk,
Esther Spits, Meta Versteegh, Sjoukje Lindenburg en Marissa Mouris.
Herfst:
Op woensdagochtend 11 oktober 2017 zijn er in alle groepen spinnenwebben
geknutseld van 10.30 tot 12.00 uur. Het spinnenweb is geknutseld met een kastanje,
sateprikkers, wol en nepspinnen. Het gaf een superleuk eindresultaat en de spinnen
zijn nog lang in hun web gebleven. De AC heeft gezorgd voor limonade met iets
lekkers.
Sinterklaas:
Ook dit jaar kwam de sint weer met de boot aan in Ammerstol. Het was weer één
groot kinderfeest. Voor de kinderen tot en met groep 4 zijn leuke cadeautjes
ingekocht en voor de kinderen vanaf groep 5 zijn envelopjes met 4,00 euro gemaakt,
zodat ze daarvoor een cadeautje voor in hun surprise konden kopen. Verder hebben
we voor schoencadeautjes, strooigoed en een lekkere lunch voor na het feest
gezorgd. Het Gebouw, het geluid, de boot, de gemeente voor de hekken, de
cadeaubonnen voor de Sint en pieten en verder voor de mensen die ons helpen om
deze dag voor alle kinderen onvergetelijk te maken, de AC regelt het allemaal!
Kerst:
In de ochtend heeft de AC een kerstknutselcircuit georganiseerd. De kinderen
werden verdeeld in gemengde groepen, waarbij in elke groep een leerling van groep
1 t/m 8 zat. Door ieder kind werden vijf knutsels gemaakt. Zoals voorgaande jaren
werd er door de ouders van de kinderen een overheerlijk buffet aangeleverd voor
een gezellig kerstdiner op donderdagavond 21 december 2017. De kinderen vinden
dit altijd erg lekker en gezellig. Het drinken voor bij het eten regelt de AC. Zowel de
onderbouw als bovenbouw is de middag vrij geweest. De AC verzorgde vanaf 18.00
uur voor de ouders een gezellig samenzijn buiten op het plein met gluhwein, warme
choco, etc. Om 18.30 uur werd er een lampionnenoptocht gelopen in samenwerking
met materiaal/sponsoring voor het Sophia Kinderziekenhuis.
Voorjaar:
Op woensdagochtend 14 februari 2018 is er in het kader van de voorjaarsactiviteit
door alle kinderen een leuke vlaggenlijn-slinger geknutseld. De kinderen werden
weer verdeeld in gemengde groepen, waardoor de jongere kinderen konden worden
geholpen
door
de
oudere
kinderen.
Er was keuze uit diverse thema’s, zoals tropical, voetbal, Batman, dieren, unicorn.
De AC zorgde voor een gezellige ochtend met drinken en wat lekkers en de kinderen
gingen allemaal naar huis met een leuke slinger.
Pasen:
De Paasviering vond dit jaar plaats op woensdag 28 maart 2018. Door de AC werd
van 12.00 – 14.00 uur een Fancy Fair georganiseerd. Alle groepen hebben in de
weken voorafgaand aan de fair geknutseld om deze knutsels te verkopen tijdens de
fair. Groep 1 en 2 maakten tekeningen, groep 3 mandjes met paaseitjes, groep 4/5
knutselde verschillende sleutelhangers. Groep 6,7,8, hebben lege jam- en
groentepotten omgetoverd tot gezellige paasstukjes.

Verder werden er heel veel spullen ingezameld voor de rommelmarkt en de AC
verzorgde de verkoop van poffertjes en diverse broodjes. Verder was er schminken,
nagels lakken, haar verven, grabbelen, enveloppe trekken. De kinderen hebben in de
ochtend een spelletjescircuit gedaan en mochten allemaal op de foto en hebben de
foto’s als aandenken aan deze leuke ochtend mee naar huis gekregen. De
uiteindelijke opbrengst was ruim EUR 1.000,-- waardoor er schoolhesjes konden
worden aangekocht en ook een bedrag van EUR 400,-- is geschonken aan het
Sophia Kinderziekenhuis.
Afscheidsavond groep 8:
De AC heeft dit jaar wederom de inkopen voor de afscheidsavond, de hapjes, leuke
bloemetjes voor op de tafel en de ijsjes voor alle kinderen verzorgd. Verder hebben
we ook met elkaar de boeken gemaakt voor de vertrekkende leerlingen. Ook dit jaar
is gekozen voor een A4-ordner waarin alle leuke knutsels, werkjes en herinneringen
zijn samengebonden. Het was weer een geslaagde avond voor groep 8!
In verband met de verhuizing van Esther naar Etten-Leur hebben we afscheid van
haar genomen.

