
Secretarieel Jaarverslag activiteiten schooljaar 2016-2017 

Lunch met team en OV (19 oktober ‘16) – Cindy/Marcia/Elvira 
Op woensdagmiddag 19 oktober was de jaarlijkse lunch met het team en de OV. Het doel 
hierbij is kennismaken met elkaar en bespreken wie in welke commissie zit. De eerste 
lijntjes werden meteen gelegd. Het was weer smakelijk en gezellig; het doel is geslaagd. 
 
Sinterklaas (5 december ‘16) – Marcia/Ingrid/Hanneke 
Ook dit jaar mochten de kinderen weer hun schoen zetten op school en was er een 

klassencadeau. 
Op 5 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. Het thema dit jaar was Pietje 
Verliefd. Het was een geslaagde en gezellige Sinterklaasviering. 
 

Kerstviering (22 december ‘16) – Gitte/Daniëlle/Kim O 

De kinderen waren ‘s middags vrij vanaf 12.00 uur. Vanaf 17.00 uur begon het 
programma. Van 17.00-18.00 was er een diner in de klassen. De kinderen hadden hun 
mooiste kleren aan en genoten van de lekkere hapjes. Ouders waren alvast welkom op het 
plein. Van 18.00-19.00 vonden er activiteiten plaats op het plein. De kinderen hadden per 
klas een optreden verzorgd.  
Het was een geslaagde avond. Er was een leuke sfeer en we hadden geluk met het weer. 

Het geluid was niet optimaal en de optredens van de kinderen vielen niet goed op; een 
podium zou beter zijn geweest. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een 
gezellige avond. De kinderen vinden het heel speciaal om ’s avonds op school te mogen 
zijn. 
 
Carnaval (24 februari ‘17) – Elvira/Kim O 
Het thema dit jaar was ‘We geven er kleur aan’. De ochtend begon met een modeshow 

voor de hele school, vervolgens kwam Prins Carnaval langs, waarna het spellencircuit 

binnen het thema kon beginnen. In de pauze genoten de kinderen van limonade en chips. 
Na de pauze waren er optredens in de hal en konden de kinderen feesten met DJ Floran.  
De uitreiking van de best verklede jongen/meisje per klas hebben we niet gedaan. Vooral 
voor de onderbouw levert dit verdrietige reacties op. Daarvoor in de plaats was er voor 
ieder kind én hulpouder en juffen/meesters een onderscheiding in de vorm van een 
snoepsleutel.  

De Prins en Prinses van Sprietengat waren (Rivan) en (Valerie). Het was een gezellige 
feestelijke ochtend. 
 
Sportdag/Koningsspelen (21 april ‘17) – Hanneke/Frank/Bernice/Gitte/Cindy 
De sportdag vond plaats bij sportpark De Valk. Er was een aantal bekende spellen en ook 
een aantal nieuwe. Omdat het op één veld plaats vond, voelde de Sportdag compact en 

intiem aan. Dat was prettig. De spelletjes waren verdeeld over groep 1 t/m 3 en 4 t/m 8. 
De kinderen kregen een gezonde snack en een ijsje. Na afloop werd ieders inspanning 
beloond met een diploma. De school had zich dit jaar niet ingeschreven voor een 

koningsontbijt. Het was een leuke, zonnige, sportieve dag.  
Volgend jaar wordt er wellicht weer aangehaakt bij de gemeentelijke sportdag die om het 
jaar plaatsvindt. 
 

Schoolfotograaf (6 juni ‘17) – Daniëlle/Elvira 
Op 6 juni zijn de schoolfoto’s weer gemaakt door Geert Vaessen. Vorig jaar hadden we een 
vernieuwingsslag gemaakt met meerdere poses en de mogelijkheid tot online bekijken van 
de foto’s. Dit jaar zin we verder gegaan en hebben we verfrissing aangebracht. We hebben 
een nieuw soort foto gemaakt: frisser/witter. Vooral de klassenfoto was totaal iets anders. 
De leerlingen zijn in groepjes gefotografeerd tegen een witte achtergrond en later 
gemonteerd tot een klassenfoto in panoramaformaat. Daardoor zijn de klassenfoto’s ook 

per klas gemaakt en niet per combinatieklas. 
De foto’s waren online te bekijken en in de winkel van Geert te bestellen. Nieuw is dat je 
ook het digitale bestand kon kopen. Het was een leuke dag met al onze Grasspriet-

modellen.  
 



 

Schoolkamp groep 8 (14-16 juni ’17) – Kim/Daniëlle 
Vanuit de Ouderraad wordt de woensdagavond op het kamp verzorgd. Kim en Daniëlle 
hebben een spelletjesavond (buiten) georganiseerd die deels gebaseerd was op succesvolle 

spellen van voorgaande jaren.  
- puzzelspel met parcours en estafette 
- leeuw/aap/banaan (steen/papier/schaar) 
- waar en niet waar 
- wat ben ik 
- letterspel met kinderen in grote dozen 
Bij ieder spel kunnen de kinderen fruit en snoep verdienen (budget OV). Aan het einde van 

alle spellen start het eindspel. De kinderen maken een taart van hun verdiensten. Ze 
denken dat het de bedoeling is dat degene die de grootste taart (met slagroom) maakt, 
wint. Echter, de groep die als eerste hun taart opgegeten heeft, wint. 
Na de spelletjesavond volgt het dierengeluidenspel in het bos.  

Een erg leuke avond om als OV te verzorgen!  
 

Schoolreisje groep 1-8 (datum) – Kim O/Ingrid/Bernice/Daniëlle/Kim/Hanneke 
De groepen 1 t/m 8 zijn naar de Beekse Bergen geweest met de bus. Een échte schoolreis 
dus. Om 08.30 uur was het verzamelen op school, grassprietshirts aan en op weg. Einde 
van de middag kwamen de kinderen moe maar voldaan weer terug. De kinderen hebben 
chips en ijs gekregen in de dierentuin. Het is een leuke dag. Dankzij de hulp van veel 
ouders konden we dit zo groots aanpakken. 
De aanloop was wat lastig rondom de locatiekeuze en het doel, maar uiteindelijk is alles 

goed verlopen en is het een geslaagde dag geweest.  
Opmerkelijk was de grote hoeveelheid snoep en fris die de kinderen mee hadden 
genomen. Daar gaan we de volgende keer anders mee om. 

Goede doelen actie 
Het goede doel was dit jaar gekoppeld aan de Kerstviering, namelijk via de Wensboom. 

Alle kinderen mochten hun wens indienen in aanloop naar Kerst. Tijdens de kerstviering is 
het goede doel uit alle ideeën gekozen:  

- Cordaad, het helpen van een vluchtelingengezin.  
- Tekening van opa van een van de leerlingen laten maken door een kunstenaar. 
Door het inzamelen van lege flessen bij de Kerstviering is geld opgehaald om deze wensen 
te realiseren. De kerstcommissie heeft er verder voor gezorgd dat deze wensen zijn 
uitgevoerd. 
 

Kunst en Cultuur (gehele jaar) – Cindy/Ingrid 
Het thema dit jaar was Mediakunst. Dit thema is verwerkt in ateliers die plaatsvonden op 
30 januari en 13 februari. Vanuit de cultuurcoaches van de gemeente waren volop 
suggesties gedaan voor lesmateriaal en activiteiten. De leerkrachten konden hiermee de 
ateliers invullen. Hierdoor heeft de commissie geen actieve rol hoeven spelen in de 
planning, maar wel in de ondersteuning van de ateliers. De kinderen zijn enthousiast met 
het thema bezig geweest. Ze hebben gewerkt met een GreenScreen, met diverse 

technieken stop-motionfilms gemaakt, prachtige foto’s gemaakt in de omgeving van de 
school, en zelfs een echte talkshow gehouden bij de VOS. 
 
ZoWee (gehele jaar) – Chantal/Kim 
Het ZoWee project loopt het hele schooljaar. Hierbij gaan leerlingen onder begeleiding van 
ouders en/of leerkrachten een activiteit doen samen met bewoners van Taxandria. De 
klassen zijn op toerbeurt aan de beurt. Zo hebben we o.a. pannenkoeken gebakken en zijn 

we met groep 1/2 gaan gymen met de bewoners. De kinderen zitten om en om met een 
bewoner, en op muziek doen ze oefeningen.  
Met de overige groepen worden vaak collages gemaakt met bewoners over het thema wat 
dan speelt (Pasen, herfst, Kerst). Ook doen we vaak gezelschapsspelletjes. De kinderen 
helpen de bewoners, en de bewoners de kinderen. 
Er zijn telkens 8 kinderen aan de beurt, iedereen komt een keer per jaar aan de beurt. 

Versiercommissie (gehele jaar) - Gitte 
De versiercommissie zorgt ervoor dat de school er altijd sfeervol uitziet. Ze versieren de 
school rondom momenten als halloween, 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 dat helpt met versieren. 
 
 

 
De Oudervereniging dankt alle leerkrachten en hulpouders voor de inzet het afgelopen 
schooljaar. Dankzij alle enthousiaste hulp kunnen we zorgen voor veel leuke activiteiten 
voor de leerlingen. 
 
 


