Jaarverslag Evenementen Commissie
ICBS de Vredeburg 2021 – 2022
We zijn het schooljaar direct begonnen met de voorbereidingen voor de eerste
activiteiten. De schoolfotograaf stond gepland om op 26/8 alle kinderen mooi op de
foto te zetten. En de voorbereidingen voor de Kinderboekenweek, Sportdag en
Sinterklaas startten al direct.
Schoolfotograaf 26/8
Op 26/8 kwam de schoolfotograaf. Omdat vorig schooljaar de schoolfotograaf pas
op 1 april kon komen vanwege de corona maatregelen, was het voor sommigen wat
kort op elkaar. Toch fijn dat het alsnog gelukt is om ook voor dit schooljaar een
klassenfoto te krijgen. De EC ontvangt een percentage van de omzet van de bestelde
foto’s. Dat kwam dit jaar op 474,- euro.
Sportdag – 17/9 en 24/9
Tijdens de sportdagen op 17/9 (onderbouw) en 24/9 (bovenbouw), heeft de EC voor
iedereen een appel verzorgd. Tevens worden de vaantjes betaald vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage. De vraag is of de kosten nog opwegen tegen de waardering
voor deze vaantjes. De EC ontvangt hier wisselende reacties op. Gaan we verder
uitzoeken.
Kinderboekenweek – 6/10-17/10, Thema: Worden wat je wilt
De ‘corona’ opzet van vorig jaar bleek zo succesvol dat we dat dit jaar hebben
doorgetrokken. In samenwerking met Bruna Toolenburg is een speciale ‘de
Vredeburg boekenkraam’ in hun winkel neergezet. Deze stond daar van 3/10-17/10,
waar kinderen met hun ouders naartoe konden om boeken te kopen. Bij afrekenen
moesten zij dan vermelden dat het voor de Vredeburg is. Bestellen kon ook online,
maar dan wel laten afleveren in de winkel.
Bijdrage voor mediatheek is 20% van de waarde van alle aankopen/bestellingen bij
elkaar. Deze was met 623,- euro toch weer net hoger dan vorig jaar.
Juf Saskia heeft weer een ‘krant’ met aanbevelingenlijst gemaakt, welke aan alle
kinderen is meegegeven. En er was veel extra aandacht in school.
Wervingsweek nieuwe EC-leden – 1ste week november
De EC heeft de afgelopen jaren wat leden zien vertrekken omdat de kinderen van
betrokken leden naar het VO gingen. In de coronajaren konden we dit prima
opvangen met de overgebleven leden. Nu er echter weer meer georganiseerd mag
worden, hebben we behoefte aan nieuwe EC leden. Zeker ook omdat we dit en
komend jaar nog meer EC leden zullen zien afzwaaien.

In de 1ste week van november hebben we een wervingsweek gehouden, waarin EC
leden op diverse dagen zichtbaar aanwezig waren op het schoolplein. Ouders
werden hiervan op de hoogte gesteld middels de inmiddels befaamde ‘roze’ briefjes.
Zij konden op deze dagen vragen stellen en hun mogelijke interesse laten
registreren als hulpouder voor een eenmalig evenement of als EC lid.
In de week daarop zijn deze mensen uitgenodigd om vrijblijvend een EC vergadering
bij te wonen. Wat geresulteerd heeft in veel nieuwe enthousiaste hulpouders en
maar liefst 6 nieuwe, EC-leden: Kirsten, Carla, Francis, Stephanie, Annemieke en
André, van harte welkom bij deze enthousiaste club ouders.
Sinterklaas – 3/12
Hij was al even in het land en via Piet hadden de kinderen al verschillende
boodschappen ontvangen. Sint wilde graag eens een nieuw behangetje in zijn
kamer. Waar de kinderen in de weken voor zijn komst al druk mee in de weer zijn
geweest. Tussendoor ook nog geholpen door Knutselpiet, die een verrassingsbezoek
bracht. Op vrijdag 3/12 kwam Sint dan eindelijk onze school bezoeken. En zijn nieuw
behangen en geschilderde kamer bewonderen. Tot vlak voor Sint zijn aankomst was
Knutselpiet nog druk met de laatste dingetjes.
Sint had alle tijd, want hij is de hele ochtend in zijn nieuwe kamer (de aula op de
onderbouw) gebleven met zijn Pieten, waar alle onderbouw groepen en groep 5 een
bezoek aan hem hebben gebracht. Tijdens dit bezoek kregen de kinderen een zakje
met pepernoten en ander lekkers. Daarna mochten ze naar de speciaal ingerichte
kadokamer om hun eigen kado uit te zoeken (groepen 1 t/m 4). Deze was in
samenwerking met speelgoedwinkel.nl ingericht met een ruime keuze aan kado’s.
In de voorbereiding van dit Sintbezoek hebben we de school mooi versierd, waren
er allerlei (knutsel)activiteiten in de klas, mochten de schoentjes gezet worden en ja,
in een aantal groepen is ook rommelpiet weer geweest!
Op de BB zijn lootjes getrokken en surprises gemaakt. De kinderen zijn zeer creatief
aan de slag gegaan. In de middag heeft de Sint nog een ‘flitsbezoek’ gebracht aan de
BB. Door de coronamaatregelen moest hij helaas buiten op het schoolplein blijven.
Daar zijn alle bovenbouw groepen even bij hem langs geweest.
Voor de teamleden lagen heerlijke speculaaspoppen klaar.
Al met al zijn we er weer in geslaagd om ook met de corona maatregelen toch een
mooie Sinterklaasviering van te maken.

Kerst – 23/12
Onder het motto ‘Sint eruit, Kerst erin’, werd de school op 3/12 – uiteraard na
schooltijd – versierd in kerstsfeer. Altijd weer veel werk, maar het is weer gelukt om
de school er mooi uit te laten zien.
We hadden al een vergunning voor een lichtjestour. Helaas is deze door de
gemeente weer ingetrokken wegens de aangescherpte coronamaatregelen. Ook op
school moesten alle activiteiten/festiviteiten binnen de groepsbubbels plaatsvinden.
Mede daarom wederom gekozen voor een kerstontbijt op vrijdag 24/12 en een
viering in de eigen groepen. Vanuit de EC hebben we per groep een tas met drinken,
koekjes, servetten en knutsels aangeleverd.
Carnaval
Het carnaval is dit jaar wederom niet doorgegaan. Door de onzekere
coronamaatregelen was er te weinig voorbereidingstijd. Aan het eind van het
schooljaar komt er een feestdag waar de kinderen verkleed mogen komen en wat
een combinatie wordt van carnaval, meester/juffen dag en zomerfeest. Nu de
Vredeburg een ICBS school is, is het sowieso de vraag of Carnaval nog gevierd zou
moeten worden. Dat is aan school om te besluiten.
Pasen – 14/4
Op 14/4 was het weer tijd voor het paasontbijt. De EC zorgde voor alle
boodschappen, het drinken en een chocolade-ei voor alle kinderen. Door de
kortingsactie van AH Toolenburg konden we dit binnen budget organiseren. De
klassen waren mooi versierd met paastakken, gedoneerd door het Voedselbos op
Parklanden.
Schoolreisje groep 3 t/m 7 – 12/4
Het was nog even onzeker, maar het schoolreisje ging dit jaar wel door. En wel naar
Duinrell. Met 3 grote (dubbeldeks)touringcars van de firma Peereboom vertrokken
we richting Duinrell, waar iedereen in kleine groepjes, onder leiding van
meegereisde hulpouders, zich de hele dag kon vermaken. Aan het eind kreeg
iedereen nog een ijsje en gingen wij weer terug naar school, waar wij keurig om
16.00 uur aankwamen.
Themadag groep 1/2 - 12/4
Ook de themadag mocht weer doorgaan. De dag werd geopend door
‘circusdirecteur’ Frank. In school en op het schoolplein waren veel verschillende
activiteiten voor de kleuters: springkussen, dansworkshop, poppenkast, filmpje,
spelletjes/knutsel, buiten spelen, gymparcours. Eigenlijk teveel om op te noemen.
En dan was er ook nog popcorn, limonade en patat.

Sponsoractiviteit – 16/6
In plaats van een sponsorloop was er dit jaar voor gekozen om allerlei verschillende
fitness oefeningen te doen. Of het daardoor kwam, of door een andere reden weten
we niet. Maar de opbrengst was ongekend hoog. Ruim 10.000,- euro!
De helft daarvan ging naar 3 goede doelen die door de kinderen waren uitgekozen.
De andere helft is besteed aan onze school. (Zie verderop bij Deco- en Klusteam.)
Zomerfeest – 20/6
In plaats van carnaval en de meester/juffendag organiseerde school het zomerfeest.
Een dag vol feestelijkheden en een workshop van en met ‘de Vuilnismannen’. Met
als afsluiting een optreden op het schoolplein. Wat was dat veel geluid, maar wat
klonk het goed!
Avondvierdaagse
Helaas heeft de organisatie (wandelvereniging Steeds Voorwaarts) aangegeven geen
avondvierdaagse meer te kunnen organiseren vanwege te weinig vrijwilligers. Dit
jaar kregen we het ook niet meer voor elkaar om dit zelf te organiseren. Daar heb je
namelijk een vergunning voor nodig en op iedere oversteek/kruispunt
verkeersregelaars/klaar-overs. De EC gaat wel in gesprek met andere scholen in
Toolenburg om te kijken of we dit volgend jaar met elkaar weer kunnen organiseren.
Deco- en Klusteam (duurzaamheid / vlindertuin)
- Het Decoteam heeft met een klein team veel werk verzet om de school steeds
weer in een thema te versieren.
- Met de subsidie van Rijnland Waterschap en de deelopbrengst van de
sponsoractiviteit heeft het klusteam een prachtig auditorium gerealiseerd op de
bovenbouw. Dit auditorium fungeert als buitenlokaal en geeft de kinderen inzicht in
verduurzaming, onder andere door de koppeling voor opvang regenwater.
Sport en Spel
Ook dit jaar heeft de vakdocent gym - Iris Korenhof - de coördinatie van de
sporttoernooien op zich genomen. Als school hebben we meegedaan met het
hockey- en voetbaltoernooi. Vanuit de EC zorgden we er steeds voor dat de tassen
met sportkleding weer fris gewassen klaar stonden.
Groepsouders
Een groepsouder fungeert als eerste aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als
andere ouders van de betreffende groep. Naast aanspreekpunt wordt hun hulp
regelmatig ingeschakeld bij verschillende activiteiten binnen de eigen groep. Na een
jaar afwezigheid zijn de groepsouders dit jaar weer in ere hersteld. Er was in
sommige groepen discussie over het ‘met de pet rondgaan’ ten behoeve van
‘lief&leed’ of meester/juffendag. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Vanuit de EC

is hier budget voor per groep. Dit is nog eens extra gecommuniceerd naar de
hulpouders.
Laatste schooldag
De laatste dag van het schooljaar staat erom bekend dat er alleen maar leuke
dingen worden gedaan.
We kijken terug op een hectisch jaar, waarin veel flexibiliteit gevraagd werd van de
EC-leden. Vaak was tot op het laatste moment onzeker in welke vorm een activiteit
wel of geen doorgang mocht vinden. Toch is het gelukt om veel activiteiten
‘coronaproof’ te organiseren. Waarmee we hebben bijgedragen om de schooltijd
van onze kinderen extra leuk te maken.
Dat is waar wij het voor doen!

