Jaarverslag Activiteitenteam
2015-2016
Het activiteiten team is een stichting die de PWS ondersteunt door
extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Om dit te
kunnen doen gebruikt het activiteiten team o.a. de ouderbijdrage
en de opbrengst van het oud papier. De inkomsten van het oud
papier zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van ouders die
helpen met het ophalen van het oud papier.
Tijdens de jaarvergadering legt het activiteiten team financiële
verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het
afgelopen schooljaar. Tevens stellen we tijdens de jaarvergadering
voor om indien nodig de ouderbijdrage en de bijdrage voor
schoolreis/ kamp te verhogen of gelijk te laten blijven voor het
volgende schooljaar, hier wordt over gestemd door de aanwezige
ouders. Voor dit jaar is dat niet aan de orde.
We hebben dit jaar het volgende aangeschaft/vervangen:
* een nieuwe camera,
* nieuwe microfoons.
* nieuw drumstel

# Het startfeest met thema griezelen was weer leuk het weer was
goed en de spelenverhuurcentrale was zo aardig om ons een
springkussen kosteloos te laten gebruiken.
# Jeroen Strack heeft in oktober weer mooie foto’s gemaakt.
# gr 6 t/m 8 is naar het van Gogh Museum geweest met de
museum bus
# Schoolreis: Naar de Efteling ging de schoolreis vorig jaar. Dit
was weer een gezellige dag. Het enige discussie punt is en blijft
geven we kinderen geld mee om iets te kopen of niet en wanneer

doen we dat dan want we hebben gemerkt dat op het eind hier
eigenlijk geen tijd meer voor is.
# Tijdens het nationaal ontbijt mochten de kinderen weer in
pyjama op school komen.
# 5 december kwam Sinterklaas weer aan op de brede school en
deelde cadeautjes uit aan de kinderen van gr1 t/4. De overige
klassen kregen een cadeau per klas. Het is altijd weer leuk om te
zien hoeveel moeite de kinderen doen voor de surprises. Er wordt
altijd leuk gereageerd als deze op het podium worden uitgestald.
# Wintermarkt: het weer zat een beetje tegen tijdens de
wintermarkt er viel heel veel regen. De kraam was weer mooi
gekleurd dit jaar.
# Kerst: Iedereen had weer lekkere dingen gemaakt. De lijsten
met suggesties in de klassen 1 t/m 4 werken wel er was minder
over dan het jaar daarvoor. Iedereen had weer zijn best gedaan
om er prachtig uit te zien.
# Pannenkoeken dag was gezellig druk, al was het dit jaar minder
druk dan andere jaren dit kwam oa doordat de laakse hof met
minder bewoners aanwezig waren.
# Paasontbijt: Met zijn alle gezellig in de hal ontbijten dat is het
Paasonbijt alle leerlingen door elkaar heen. Zodat de oudere
leerlingen de jongere kunnen helpen en dat gebeurt dan ook echt.
# De koningsspelen: Is de laatste jaren onze sportdag, de hele
brede school doet mee. Gr 1 t/m 3 sport op school en gr 4 t/m 8
sport op de sportvelden bij de Lekvogels.
# Schoolvoetbal toernooi: in Vianen was weer leuk om mee te
doen.
# Excursies: Gr 1/2 is in september 2015 naar Loevsteijn
geweest. Dit was een zeer leerzaam uitje en vooral ook erg leuk.

#Schoolreis: gr 1/2 zijn naar dippie doe geweest in juni dit jaar
voor het eerst met de bus i.p.v. Auto.s en wat voor een bus de
spelersbus van Utrecht.
# Blazersklas: gr 5/6 heeft 10 weken les gehad op de trompet en
gaven in juni een concert buiten in Meerkerk. Het was geweldig
om te horen hoe goed ze hun best gedaan hebben.
# Afscheid gr 8: Gelukkig hebben we het op de rode loper droog
nog net droog gehouden. Het was verder weer een geweldig avond
met een heleboel film sterren op de rode loper en in de zaal.
# Schrijver op school: Dit jaar mochten wij Jacques Vriens
ontvangen op school. Hij nam de tijd voor alle groepen en daarna
was er tijd om een boek te laten signeren of en boek te kopen en
dat te laten signeren.
Wat staat er voor dit jaar extra op de planning.
#De Nieuwe keuken is er sinds begin dit schooljaar.
#Groep 3/4 gaat dit jaar naar Naturalis.
#Dit jaar is er geen wintermarkt dit omdat de wintermarkt verzet
is naar het preuvement. Dit is te vroeg en de school vindt dat door
het samenvallen van deze 2 activiteiten niet dat de school
daartussen hoort.

Het A-team heeft afgelopen schooljaar bestaan uit de volgende
leden:
Barbara van den Boom. Voorzitter
Nancy Kooijman.
Penningmeester
Anouschka Burggraaf
Secretaris
Marja de Bruijn
Melissa Tuinier
Carina van Ooijen
Ester Mantel
Christa van dijk
Lisa Tuinier

Voor het schooljaar 2015/2016 bestaat het a-team uit de
volgende leden
Barbara van den Boom.
Voorzitter
Nancy Kooijman.
Penningmeester
Janette Beerthuizen.
Secretaris
Marja de Bruijn
Melissa Tuinier
Carina van Ooijen
Ester Mantel
Christa van Dijk
Lisa Tuinier
Angelique van Tergouw-Druppers
We bedanken
Anouschka voor haar inzet en enorme hulp de afgelopen jaren.

