
Secretarieel Jaarverslag activiteiten schooljaar 2015-2016 

Lunch met team en OV (7 okt ‘15) – Chantal/Cindy/Elvira 
Op woensdagmiddag 7 oktober was er een lunch georganiseerd met het team en de OV. 
Het doel was kennismaken met OV en team en horen wie in welke commissie zit. Iedereen 
is aan elkaar voorgesteld en de eerste lijntjes werden meteen gelegd. Het was lekker en 
leuk en het doel is geslaagd. 
 
Sinterklaas (4 december ‘15) – Marcia/Gitte 

Op 26 november mochten alle kinderen hun schoen zetten op school. Er zijn 4 Pieten 
blijven slapen op school. Op 27 november mochten de kinderen de Pieten wakker maken.  
De Pieten hebben die ochtend in de klassen voorgelezen. Ook was er een klassencadeau. 
Op 4 december kwam Sinterklaas op school. Hij ging naar de klassen van de onderbouw. 

De klassen hadden allemaal een mooie voordracht voor Sint en Piet en ze kregen een 
cadeautje. In de bovenbouw hadden de kinderen surprise. 
 

Kerstviering (17 december ‘15) – Chantal/Gitte 
De kinderen waren ‘s middags vrij vanaf 12.00 uur. Vanaf 17.00 uur begon het 
programma. Dit jaar was er een herdertjestocht door de wijk. Ouders en kinderen werden 
vanuit school in groepjes verdeeld in gingen de tocht lopen. Er waren verschillende posten. 
Per post was een activiteit, zoals puzzelen, koekhappen, kerstverhaal, vuurkorven etc. Het 
was heerlijk weer en het was heel gezellig en sfeervol. Op het schoolplein speelde intussen 

de Kerstband en kon men genieten van heerlijk eten en drinken. 
 
Carnaval (5 februari ‘16) – Elvira/Karina 
Het thema dit jaar was ‘Doe eens gek’. De ochtend begon met een modeshow op de 
catwalk in de hal voor de hele school. Daarna waren er verschillende spelletjes binnen het 

thema, verdeeld over de klaslokalen. De spelletjes waren iets gekker dan anders, bijv. 
Hang de was op, steek doorgeven en hongerige Olifant. De kinderen konden zelf of in 

groepjes onder begeleiding rondlopen en deelnemen aan de spellen. Na de pauze met 
chips en limonade konden de kinderen hossen/feesten met DJ Floran. Ook was er weer een 
Prins en Prinses van Sprietengat en de verkiezing tot gekst verklede jongen en meisje per 
klas. Het was een geslaagde ochtend. 
 
Sportdag/Koningsspelen (22 april ‘16) – Elvira/Danielle/Ilse/Gitte/Karina 
Dit jaar werden de Koningsspelen georganiseerd door de gemeente Valkenswaard. Het was 

een gezamenlijke sportdag op de velden bij Den Dries met de scholen uit Valkenswaard. 
Tevens werd het Koningsontbijt die dag als Koningslunch ingezet. Na een gezamenlijke 
warming-up met alle kinderen, gingen ze per groep onder begeleiding naar verschillende 
velden om daar de spellen te doen. Het was een grote happening, maar door de verdeling 
over de sportvelden bleef het toch overzichtelijk voor de kinderen. 

Het was een leuke dag, maar omdat het voor de organisatie vanuit de gemeente ook 

nieuw was zijn er wel wat verbeterpunten. De Grasspriet heeft besloten om om het jaar 
mee te doen. Het ene jaar een sportdag alleen voor De Grasspriet zelf georganiseerd, het 
andere jaar wel meedoen met de Valkenswaard brede sportdag. 
 
Fotograaf (mei ‘16) – Elvira/Daniëlle 
Op donderdag 19 mei zijn de schoolfoto’s weer gemaakt door Geert Vaessen. Hij had een 
achtergrond van steigerhout meegenomen. Er zijn foto’s per kind gemaakt in 3 

verschillende poses en broertje/zusje foto’s. Ook natuurlijk de klassenfoto’s en een 
groepsfoto van de leerkrachten. De foto’s zijn buiten op het pannaveldje gemaakt. 
Nieuw was dit jaar dat de ouders de foto’s digitaal konden bekijken op de site van Geert 
Vaessen en zelf de mooiste konden uitkiezen. 
 
Grassprietdag (3 juni ’16) – Karina/Ineke 

Dit jaar stond de Grassprietdag in het teken van beroepen. In het begin was het moeilijk 

om voldoende ouders met beroepen te vinden. Maar uiteindelijk is alles gelukt. Het was 
een geslaagde dag met een divers aanbod aan beroepen. De kinderen hebben genoten. 
 

 



 
Goede doelen actie: De Boodschappenmand – Daniëlle/Gitte/Chantal 
Dit jaar is gekozen om het goede doel dichtbij huis te houden, namelijk De 
Boodschappenmand. De commissie is er eerst zelf op bezoek geweest en met hen 

besproken waar behoefte aan was. Vervolgens is er heel veel ingezameld, van 
videobanden tot kleding, van vaasjes tot voedsel. De Boodschappenmand was er heel blij 
mee. 
Per klas heeft een verschillende aanpak plaatsgevonden. In groep 1-2 is laagdrempelig 
verteld door de leerkrachten in de klas, groep 3-4 heeft een presentatie door Daniëlle en 
Chantal gehad en groep 5-8 heeft een rondleiding bij De Boodschappenmand gekregen. 
Alle kinderen waren actief betrokken bij dit onderwerp en het heeft bij velen wel indruk 

gemaakt. 
 
Kunst en Cultuur (gehele jaar) - Marcia 

Het thema dit jaar was Poppentheater. Vanuit de gemeente werd een start van het thema 
geregeld d.m.v. een professioneel poppentheater in gymzaal De Smelen aan het begin van 
het schooljaar. Verder is het thema steeds verwerkt in de ateliers op school. In maart 

hebben de kinderen hun resultaten tentoongesteld of getoond via toneelstukjes en andere 
opvoeringen. 
 
ZoWee (gehele jaar) – Chantal/Karina 
Bij het ZoWee project gaan regelmatig leerlingen naar Taxandria onder ouderbegeleiding. 
De klassen zijn op toerbeurt aan de beurt. Daar ontmoeten ze dan bewoners, waar ze een 
gezamenlijke activiteit mee gaan doen. Dat kan variëren van liedjes zingen, knutselen en 

koken. De kinderen en de bewoners helpen elkaar. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling (gehele jaar) – Ilse/Kim 
Vorig jaar zijn de 10 gouden regels onthuld en opgehangen in alle klassen. Dit schooljaar 

zijn ze maandelijks herhaald. Iedere maand was een andere klas aan de beurt om de regel 
uit te beelden door middel van een toneelstukje of liedje. 
 

Versiercommissie (gehele jaar) - Gitte 
De versiercommissie heeft de school weer op een mooie manier versierd tijdens thema’s 
als herfst, winter, kerst, carnaval, voorjaar, Pasen, etc. 
De versiercommissie maakt een planning voor het hele jaar. Naast de commissie is er een 
aantal vaste ouders die helpen versieren. De kinderen van de BSO hebben dit jaar een 
paar keer het raam in de koffiekamer versierd. Dat vonden ze erg leuk. 

 
 

De Oudervereniging dankt alle leerkrachten en hulpouders voor de inzet het afgelopen 
schooljaar. Er is weer veel ondernomen en de activiteiten voor de leerlingen zijn weer goed 

geslaagd. 

 

 


