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We zijn het jaar begonnen met een aantal – administratieve – handelingen
rondom de fusie. E-mail adressen, statuten, beëdiging nieuwe secretaris,
wijzigingen bankgegevens, aanschaf nieuwe sporttenues, etc. waren zaken die
we zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar geregeld wilden hebben.
Tegelijkertijd gingen de eerste activiteiten al van start. De schoolfotograaf
kwam langs op donderdag 20 september om iedereen mooi op de foto te
zetten. Tevens begonnen de voorbereidingen voor de kinderboekenweek en
sinterklaas al direct.
Mede hierdoor hebben we de jaarvergadering pas in november 2018 kunnen
houden. Gelukkig dit jaar gewoon weer in oktober.
Kinderboekenweek – 4/10-19/10
Met een verkoopkraam op zowel de OB als de BB locatie, konden kinderen hun
boeken bestellen. De EC heeft alle bestellingen verzameld en ingediend bij de
Bruna. Er zijn totaal 99 boeken besteld, met een waarde van €1.223,62. Voor
20% van dit bedrag mogen wij bij Bruna boeken komen ten behoeve van de
mediatheek.
Sinterklaas – 4/12
Hij was al even in het land en via Piet hadden we al verschillende
boodschappen, ja zelfs een filmpje, ontvangen. Maar op dinsdag 4/12 kwam
Sint dan ook onze school bezoeken. En hoe! Met een brandweerwagen,
compleet met brandweermannen en ladders. En dat was maar goed ook, want
Piet moest van het dak gehaald worden. Sint had alle tijd, want hij is de hele
ochtend op de OB locatie gebleven met zijn Pieten, waar alle groepen bij hem
op bezoek zijn geweest. In de middag had hij zelfs nog energie genoeg om naar
de BB locatie te wandelen om daar de kinderen te bezoeken.
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, ook rommelpiet is weer geweest!
In de BB zijn lootjes getrokken en surprises gemaakt allemaal in het thema
dieren. Alle kinderen hebben weer kunnen genieten van een gezellig
Sinterklaasfeest.

Kerst
Vanuit de Sint gingen we in 1 rechte lijn door naar de kerstperiode. Op 6/12,
direct na het opruimen van de Sint versieringen, werd de school omgetoverd in
kerstsfeer. Het versieren had wat voeten in de aarde, omdat niet helemaal
duidelijk was hoeveel versiering er precies was en op welke locatie alles lag. Er
is tot laat in de avond veel heen en weer gelopen om de versieringen enigszins
gelijk te verdelen, zodat beide locaties in mooie kerstsfeer waren. Er is zelfs
eindelijk ook nog versiering bijgekocht.
Op donderdag 20/12 was het tijd voor het traditionele kerstdiner en
kerstborrel voor de ouders op school. Vanaf de BB locatie was een mooi
verlicht pad naar de OB locatie gemaakt. De kinderen hadden hun feestelijke
kleding aan en in iedere klas stond een buffet klaar, waar alle (ouders van)
kinderen aan hadden bijgedragen. Het werd een heerlijke, knusse avond in alle
groepen.
Helaas is er op beide locaties geen ruimte die groot genoeg is om met alle
kinderen tegelijk een bijeenkomst te houden. Daarom zijn we voor de viering
uitgeweken naar de aula van de KSH, die ons hartelijk hebben ontvangen op
vrijdagmorgen 21/12.
Carnaval
Het volgende grote evenement op de kalender was carnaval. Opnieuw hadden
we een uitdaging om alles goed georganiseerd te krijgen op beide locaties. Veel
huurspullen moesten dubbel gehuurd worden, wat het uiteraard extra kostbaar
maakte.
Op de dag zelf mochten alle kinderen uiteraard verkleed naar school komen.
Sommige kinderen waren zelfs helemaal geschminkt. Wel viel het op dat het af
en toe meer op Halloween leek dan op carnaval. Dit wordt in de evaluatie
meegenomen voor volgend jaar.
De dag was verder 1 groot feest, met heel veel spelletjes. De kinderen hadden
allemaal een spellenkaart gekregen, waarmee zij in groepjes door de school de
spelletjes konden doen.
Pasen
Na carnaval volgt automatisch Pasen. Op beide locaties was een tafel ingericht
met een bijbel en mooie nieuwe Paaskaarsen. Tevens waren er in de openbare

ruimten versierde paastakken geplaatst. En in iedere groep was een paastak
aanwezig die de kinderen met de leerkracht prachtig hebben versierd.
Op 18/4 was het al heel vroeg dag voor een aantal EC-leden. Om 7.15 uur
konden de boodschappen voor het paasontbijt worden opgehaald bij de AH in
Toolenburg, die ons heeft voorzien van 35% korting! De boodschappen zijn
verdeeld per locatie, waarna vanaf 8.00 uur iedere leerkracht de
benodigdheden voor zijn/haar klas kon komen ophalen. Daar hadden we een
heel mooi systeem voor, waardoor dat allemaal vlotjes verliep.
Na het ontbijt gingen alle kinderen naar de aula van hun eigen locatie, alwaar
de Paasviering werd gehouden, waaraan ieder groep een bijdrage had. Na de
viering werd er in de klas matzes en limonade geserveerd en iedereen ging naar
huis met een chocolade ei.
Het overgebleven voedsel van het paasontbijt hebben we gedoneerd aan de
SKH, die er tijdens de meivakantie nog heerlijk van hebben gegeten.
Schoolreisje groep 3 t/m 7
Donderdag 16/5 was het zover! Het schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort.
Alle ouders en kinderen waren vooraf op de hoogte gesteld van de
bestemming, de do’s en don’ts en het feit dat dit jaar iedereen zijn eigen
lunchpakket mocht meenemen. Groot voordeel daarvan was dat iedereen had
meegenomen/meegekregen wat hij lekker vindt en er daardoor dus nagenoeg
niets overbleef. Tevens kon ieder groepje zelf bepalen waar en hoe laat ze
zouden gaan lunchen, dus dat gaf meer tijd en mogelijkheden om het park te
bezoeken.
Wel hebben we met de hele school halverwege de dag een ijsje gegeten. In de
evaluatie wordt meegenomen of dit volgend jaar toch weer aan het eind van
de dag kan.
Themadag groep 1/2
Ook op 16/5 vierden de kleuters hun themadag. Het thema dit jaar was circus.
De kinderen deden in de ochtend diverse spelletjes in dit thema en een
speurtocht door de wijk waar ze steeds verschillende circusopdrachten kregen.
Omdat de school toch leeg was – iedereen was tenslotte op schoolreis –
hadden ze heerlijk de ruimte.

Het werd een feestelijke dag met patatjes eten en als hoogtepunt de
poppenkast.
Sponsoractiviteit
Ook dit jaar hadden we weer 2 mooie redenen om een sponsorloop te
organiseren. Het is namelijk gebleken dat we hard toe zijn aan een nieuwe
geluidsinstallatie. Deze is inmiddels aangeschaft, dankzij de vele rondjes die alle
kinderen hebben gerend en het geld wat zij daarmee hebben opgehaald. Van
de totale opbrengst is 25% overhandigd aan de Plastic Soup Foundation, waar
deze stichting een mooie melding van maakte op haar website.
Helaas hadden de kinderen dit jaar geen stempelkaart, waardoor niet zichtbaar
was hoeveel iedereen had gelopen. Dit wordt meegenomen in de evaluatie
voor volgend jaar.
Avondvierdaagse (A4D)
Een grote activiteit zo tegen het einde van het schooljaar is de A4D. Diverse ECleden zijn al maanden van tevoren bezig met alle voorbereidingen. Denk hierbij
aan de inschrijvingen, bemensing en bevoorrading van de pauzeposten en
start/finish plek. En het regelen van een spetterende afsluitavond.
Ook dit jaar is het uiteindelijk allemaal gelukt. Het was even spannend met het
weer, maar ook dat werkte helemaal mee.
Omdat er nu zoveel kinderen (en hun ouder(s)) meelopen kennen de mensen
bij de pauzestands niet meer alle kinderen. Hierdoor konden veel kinderen van
andere scholen onze pauzesnacks pakken. In de evaluatie wordt meegenomen
hoe we dat volgend jaar aanpakken.
Sport en Spel
Ook dit jaar heeft de vakdocent gym - Iris Korenhoff - de coördinatie van de
sporttoernooien op zich genomen. De school heeft meegedaan met de
volgende toernooien: hockey, voetbal, basketbal en atletiek.
Vanwege de fusie hebben we nieuwe sporttenues aangeschaft, met het nieuwe
logo. Compleet met lange sokken zonder voet!
Het lukte meestal goed om hulpouders te mobiliseren om te coachen.
Groepsouders

Ook dit schooljaar kon de EC weer rekenen op de hulp van de groepsouders,
die als groepsouder van de groep van hun kind extra hand- en spandiensten
hebben verleend.
Een groepsouder fungeert als eerste aanspreekpunt voor zowel de keerkracht
als andere ouders van de betreffende groep. Naast aanspreekpunt is hun hulp
regelmatig ingeschakeld bij verschillende activiteiten binnen de eigen groep
(bv. spelletjesochtend, vervoer regelen bij excursies). Tevens waren ze zelf
aanwezig om te helpen of hebben andere ouders geregeld bij onder andere
sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, carnaval, schoonmaakrondes,
schoolreis en themadag.
Bij een geboorte of bij een afscheid van een leerkracht, bij de viering van de
verjaardagen van de meesters en juffen en het einde van het schooljaar zorgen
zij voor leuke creatieve attenties.
Om de communicatielijnen korter te maken én de EC te ontlasten, is ongeveer
halverwege het schooljaar besloten om de groepsouders rechtstreeks door de
eigen leerkracht aan te sturen en te informeren. Deze procedure zal ook
komend schooljaar van kracht zijn.
Laatste schooldag
De laatste dag van het schooljaar staat erom bekend dat er alleen maar leuke
dingen worden gedaan. Bordspelletjes, tekenen en kleuren, spelletjes op de
Chromebook, film kijken op het digibord en in de hogere klassen hadden de
kinderen een telefoon of iets van een tablet mee.
Nu vonden wij van de EC het weer hoog tijd om het schooljaar leuk af te sluiten
met een heerlijk perenijsje!
Om 11.45 uur hebben we met de hele school afgeteld naar de zomervakantie.
Hiervoor konden we direct de nieuw aangeschafte geluidsinstallatie gebruiken.
We kijken terug op een hectisch, soms rommelig, maar toch vooral een
geslaagd jaar, met vele leuke activiteiten en veel lachende gezichtjes. Dat is
waar wij het voor doen!

