
Secretarieel Jaarverslag activiteiten schooljaar 2017-2018 

Lunch met team en OV (woensdag 20 september ‘17) – leerkrachten 
Op woensdagmiddag 20 september vond de lunch plaats met het team en de OV. Het doel 
hierbij is kennismaken met elkaar en lijntjes leggen tussen de commissieleden. Het was 
weer een leuke, lekkere en gezellige lunch. 
 
Lustrumfeest (30 oktober – 3 november ’17)  
Gitte/Frank/Ingrid/Bernice/Maaike 

Vanwege het 5-jarig bestaan van De Grasspriet, hebben we een Lustrumfeestweek 
gehouden in het thema Circus. 
Er zijn ateliers geweest, workshops en een voorstelling voor de ouders. Ook vond een 
markt plaats met verkopen, veiling, loterij, dj en eten en drinken. 

Bij de markt is € 930,- totaal opgehaald. 50% voor de Dierenambulance, 50% voor 
vernieuwingen voor school. Het was een geslaagde feestweek. 
 

Sinterklaas (dinsdag 5 december ‘17) – Ingrid/Hanneke/Marcia 
Dit jaar was het thema ‘post’. Op maandag 27 november kwam de voorleespiet weer een 
mooi verhaal voorlezen. Alle kinderen mochten in pyjama komen. Via de Prietpraat werden 
de kinderen en ouders op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. 
Natuurlijk 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 en bracht cadeautjes mee. In de bovenbouw hadden de kinderen surprise. 
Iedereen heeft genoten van een leuke dag. 
 
Kerstviering (donderdag 21 december ‘17) – 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. Van 18:00-19:00 vond Sing-
a-long “Ameezing Grasspriet” plaats op het plein. De kinderen hadden per klas een 

optreden verzorgd. En natuurlijk mochten ook de ouders en leerkrachten uit volle borst 
meezingen met bekende liedjes. 
Het is een leuke avond geweest. Oorspronkelijk was de Kerstmarkt aan de beurt, maar 
omdat met het lustrumfeest al een markt is geweest, was gekozen voor diner in de klassen 
en kerstfeest buiten op het plein. De kinderen vinden het ontzettend leuk om ’s avonds 
mooi gekleed te dineren in de klas. Ook de Sing-a-long op het plein was gezellig. Het was 
een sfeervolle en geslaagde avond. 

 
Carnaval (vrijdag 9 februari ‘18) – Maaike/Bernice/Frank 
Het thema van Carnaval was “een monsterlijk feest”. Gebaseerd op de monsters van 
school. Op woensdag voor carnaval was het gekke haren dag, op donderdag mocht 
iedereen monsterlelijk verkleed naar school.  

De vrijdagochtend begon met een modeshow voor de hele school. Daarna konden de 

kinderen meedoen aan het spellencircuit. Er was een strippenkaart voor ranja, chips en 
snoepje. De school was ook weer leuk versierd in het thema. 
De Raad van Elf was er dit keer voor het eerst niet bij. De nieuwe regel is dat de Raad van 
Elf alleen wordt uitgenodigd als er een leerling van De Grasspriet in de jeugdraad zit, of 
een ouder van een leerling Prins Carnaval is. Dus als er een verbinding met school is.  
Iedereen heeft genoten van een monsterlijk leuke feestelijke ochtend. 
 

Sportdag/Koningsspelen (vrijdag 20 april ‘18) – Kim O/Bernice/Elvira 
De Grasspriet nam dit jaar niet deel aan de tweejaarlijkse gemeentelijke sportdag. Vooral 
voor de onderbouw is dit te overweldigend. Dus hadden we een eigen sportdag bij 
sportpark De Valk. De spelletjes waren verdeeld over groep 1 t/m 3 en 4 t/m 8. Er werd 
weer enthousiast meegedaan. 
In de pauze kregen de kinderen fruit en op het einde nog een ijsje. Na afloop werd ieders 

inspanning beloond met een diploma. Het was een heel zonnige, sportieve dag.  

 
Schoolfotograaf (14 juni ‘18) – Daniëlle/Elvira 
Op 14 juni zijn de schoolfoto’s weer gemaakt door Geert Vaessen. Ook dit jaar hadden we 
gebruik gemaakt van de witte achtergrond en de klassenfoto’s in panorama. 
De foto’s waren online te bekijken op de site en in de winkel van Geert te bestellen. 
We hebben weer mooie herinneringen vastgelegd voor de Grassprieters. 



 
Schoolkamp groep 8 (24 april ’18) – Daniëlle/Elvira/Cindy 
De eerste avond van het kamp wordt altijd door de Oudervereniging verzorgd. Het is een 
spelletjesavond met verschillende opdrachten, waarbij de kinderen fruit en snoep kunnen 

verdienen. Daarmee maken ze een zo groot mogelijke taart. Deze taart is echter niet voor 
de winst, maar dat krijgen ze pas daarna te horen. De groep die als eerste hun eigen taart 
opgegeten heeft, wint. 
Na de spelletjesavond volgt het dierengeluidenspel in het bos. Erg spannend en leuk. 
De kinderen doen enthousiast mee. Het was een geslaagde avond. 
 
Grassprietdag (woe 23 mei ’18) – Ingrid/Kim O/Hanneke/Maaike 

Kunst en Cultuur (gehele jaar) – Bernice 
Het thema van Kunst en Cultuur was Dans. Het werd gecombineerd met het onderwerp 
van de Grassprietdag. Er hebben verschillende workshops plaatsgevonden, binnen school 

en op andere locaties. Het was een flinke klus om dit te organiseren, maar de kinderen en 
begeleiders waren allemaal heel enthousiast. Een goed georganiseerde leuke dag. 

Goede doelen actie 

Het goede doel was dit jaar gekoppeld aan het Lustrumfeest, namelijk de 
Dierenambulance. 

ZoWee (gehele jaar) – Chantal/Kim E. 
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 doen ze vaak gezelschapsspelletjes, knutselen 
ze gezamenlijk in een thema (bijv. herfst, Pasen) of maken muziek. De kinderen helpen de 

bewoners, en de bewoners de kinderen. 

Versiercommissie (gehele jaar) – Gitte/Ingrid 
De versiercommissie zorgt ervoor dat de school er altijd sfeervol uitziet. Ze versieren de 
school rondom momenten als halloween, Sint, winter, 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 en leerzame 
activiteiten voor de leerlingen. 
 

 

 

 

 

Noot: 

De jaarvergadering wordt voortaan aan het begin van het schooljaar gehouden, zodat het 

parallel loopt aan de schooljaren.  
Dat betekent dat het jaarverslag de eerstvolgende keer anderhalf jaar zal beschrijven. 

 


