Jaarverslag Activiteiten Commissie 2018-2019
Leden: Petra de Jong, Diana van Gijzen, Brenda van der Stad, Mariska Koolwijk,
Meta Versteegh, Sjoukje Lindenburg, Joyce van den Heuvel, Suzanna Verheij en
Marissa Mouris.
Herfst:
Op vrijdag 19 oktober 2018 zijn er ’s ochtends door alle leerlingen van De Kromme
Draai maskers geknutseld. Vervolgens is er door de AC een vossenjacht door het
dorp georganiseerd. Leden van de AC, ouders en zelfs leerkrachten stond verkleed
door het dorp. De AC heeft gezorgd voor limonade met een lekkere appel.
Sinterklaas:
Ook dit jaar kwam de sint weer met de boot aan in Ammerstol. Het was weer één
groot kinderfeest. Voor alle kinderen is door de Ouderraad een cadeautje ter waarde
van € 5,00 gekocht. De kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben eveneens een
surprise gemaakt en daar voor € 3,50 eigen geld nog een cadeautje aan toegevoegd.
Voor dit principe is gekozen, omdat in het verleden is gebleken dat sommige
kinderen voor het totaalbedrag wat door de ouderraad werd bekostigd een cadeautje
ontvangen, maar door sommige kinderen dit bedrag ook deels voor het materiaal
voor de surprise werd benut. Dit leidde soms tot scheve gezichten. Op deze manier
gaat ieder kind met een leuk cadeau naar huis. Verder hebben we voor
schoencadeautjes, strooigoed en een lekkere lunch voor het team, de AC en de Sint
en zijn pieten 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 hebben we in iedere groep een geknutseld. In unit 1/2/3 werden
dennenappels geverfd en versierd. In groep 4/5 werden van dezelfde dennenappels
uiltjes gemaakt en in unit 6/7/8 veranderden de dennenappels in skiërs. Aan het
einde van de ochtend hebben alle kinderen een kerstattentie ontvangen van de AC.
Zowel de onderbouw als bovenbouw is de middag vrij geweest. Net als voorgaande
jaren werd er door de ouders van de kinderen een overheerlijk buffet aangeleverd
voor een gezellig kerstdiner op donderdagavond 20 december 2018. De kinderen
vinden dit altijd erg lekker en gezellig. Het drinken voor bij het eten regelt de AC. Na
het kerstdiner hebben alle groepen in de gemeenschapsruimte van de school een
kerstlied gezongen. De ouders waren daarbij van harte welkom en de AC verzorgde
voor hen koffie en thee met een koekje.
Voorjaar:
Op vrijdagochtend 22 februari 2019 is er in het kader van de voorjaarsactiviteit voor
alle kinderen een “Negen dorpen tocht” gehouden. De kinderen van groep 8 waren
deze ochtend spelbegeleider bij spelletjes als Erwtensoep race, sneeuwbal gooien,
pinguïndans, sneeuwpop maken van wc-papier en mandarijn eten met ovenwanten.
Al deze spellen werden afgestempeld op een echte controlekaart. Al met al een zeer
geslaagde ochtend waarbij de koek en zopie ook niet werd vergeten: de kinderen
kregen allemaal een speculaasje met warme chocomel. Tot slot ontving ieder kind
een vaantje als herinnering aan deze leuke dag!

Zomerfeest:
Op vrijdag 28 juni 2019 heeft de AC een zomerfeest georganiseerd. Het zomerfeest
werd afgetrapt met een lunch met friet en snacks. Het grote schoolplein werd gezellig
versierd met slingers en ballonnen. Er konden chipskettingen worden geregen en
ieder kind kon zijn of haar eigen cocktail laten maken. Daarin heeft de AC echt
uitgepakt. Verschillende soorten limonade met heel veel vers fruit. DJ Blijwin was
geboekt voor de muzikale omlijsting en dit was een groot succes!! Alle kinderen
hebben we op de dansvloer gezien en menig sticker werd verdiend. Het was een
prachtige, warme en vooral gezellige middag!
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!
Na heel veel jaren in de AC te hebben gezeten, hebben we afscheid moeten nemen
van Petra de Jong. We zullen in het komende schooljaar op zoek gaan naar nieuwe
leden, aangezien Brenda en Diana komend schooljaar afscheid zullen nemen.

