Jaarverslag van de activiteitencommissie van
De Wonderboom 2016-2017

Zoals u van de activiteitencommissie (AC) gewend bent, blikken wij ieder jaar in het jaarverslag terug op
alle gebeurtenissen van het afgelopen schooljaar. Uiteraard realiseren wij daarbij dat onderstaand
overzicht niet volledig zal zijn, maar we hopen dat u een indruk krijgt van de activiteiten en
gebeurtenissen van het afgelopen jaar waarbij de AC een kleine of grote rol gespeeld heeft.
Schoolreis groep 4 t/m 7 (september 2016)
De AC was weer nauw betrokken bij de organisatie van de schoolreisjes en de uitvoering daarvan op
een veilige en gezellige manier voor ieder kind. Voorafgaand aan de schoolreisjes worden de bussen
gereserveerd en worden er afspraken gemaakt met de diverse parken. Naar elke bestemming gaat een
Centrale Post van de AC mee met een EHBO-kist, koffie/thee en een lekkernij voor de begeleiders, een
mobiele telefoon en een extra auto voor het geval er een kind onverhoopt naar huis moet.
De schoolreisjes gingen dit jaar naar de volgende bestemmingen:
 Groep 5 is naar Archeon geweest
 Goep 4 is naar Ouwehands dierenpark geweest
 Groep 6 ging naar de Apenheul
 Groep 7 is op survival in Almere geweest.
Sport- en speldag groep 1-3 (september 2016)
In september vond op de Waterkers ook de sport- en speldag van de groepen 1 t/m 3 plaats. De AC
zorgde voor de boodschappen en deelde de ijsjes uit. Dankzij alle hulp van ouders en leerkrachten was
het een zeer geslaagde dag. Extra hulp bij het bakken of schminken is zeker welkom.
Schoolfotograaf (oktober 2016)
Twee dagen lang werden alle kinderen, leerkrachten en ondersteunend personeel op de foto gezet. De
nieuwe sgoolfotografen (geen typefout!) hadden hun handen vol aan alle kleine en grote kinderen, en
uiteraard de klassenfoto’s. Er was ook gelegenheid voor de bekende broertje/zusje-foto’s. Het resultaat
was weer prachtig en wat minder statisch dan andere jaren.
Sinterklaas (5 december 2016)
Op 5 december bezochten Sinterklaas en zijn Pieten de Waterkers waar ook de groepen 4 en 5 aanwezig
waren. Hij landde met de ‘helikopter’ op het dak. Helaas wel zonder pakjes. Gelukkig kwamen de
bezorgers van Picnic de pakjes alsnog brengen. De AC zorgde naast de pepernoten en limonade voor
een goede begeleiding van de ochtend en het opstarten van de Sint en Pieten.
Kerst (december 2016)
De kinderen hebben in de boogkerk in twee vieringen Kerst gevoerd. Via de livestream op Facebook
werd meegekeken door ouders. Kerst voor ouders en kinderen werd op donderdagavond gevierd. De
kerstgedachte werd in de praktijk gebracht door een samenzijn en geld inzamelen voor een goed doel,
Stichting Lydia Education Foundation (Stichting LEF). Voor de lichtjestocht zijn er op school heel wat
glazen potjes versierd. Wat zag dat er prachtig uit zeg!
Bedankje leerkrachten (2016)
De leerkrachten ontvingen van de AC een bedankje voor hun passie voor de kinderen en het vak dat zij
elke dag mogen uitoefenen.
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Pasen (april 2017)
De AC heeft gezorgd voor paastakken en paaseieren.
Verkeersexamen (mei 2016)
Het verkeersexamen voor groep 8 is goed verlopen. Alle fietsen zijn vooraf gekeurd en zijn op enkele
kleine punten na goed bevonden.
De leerlingen fietsten een rondje door de wijk, waarbij op sommige punten ouders zaten om het rijgedrag
te beoordelen. Een tikje zenuwachtig waren ze wel maar alle leerlingen zijn geslaagd. De AC verzorgde
de planning, ging op de dag van het examen langs met koffie/thee voor de ouders op de controleposten,
controleerde na afloop alle lijsten van de controleposten, deed samen met de leerkrachten de diplomauitreiking en zorgde voor een ijsje voor de leerlingen na afloop van uitreiking van de diploma’s.
Schoolreis groepen 1/2 & 3 (juni 2017)
De AC was ook dit jaar weer nauw betrokken bij de organisatie van het schoolreisje voor de allerkleinsten
naar Oud Valkeveen en voor groep 3 naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn en de uitvoering ervan op
een veilige en gezellige manier voor ieder kind. Voorafgaand aan het schoolreisje worden de bussen
gereserveerd en worden er afspraken gemaakt met het park. Op de dag zelf zorgt de OR voor het
afzetten van de parkeerhavens, zodat de bussen een plaats hebben en de kinderen zo veilig mogelijk
kunnen instappen. In het park bemenst de AC een Centrale Post met een EHBO-kist, koffie/thee voor de
begeleiders en een extra lekkernij voor de leerlingen, een mobiele telefoon en een extra auto voor het
geval er een kind onverhoopt naar huis moet.
Avondvierdaagse (juni 2017)
Ook dit jaar liepen kinderen en begeleiders mee in de avondvierdaagse. De AC regelde de inschrijvingen,
de indeling van de groepjes en medailles. En vele ouders liepen mee in de lange sliert kinderen. Er was
bij een van de avonden ook nog een ijsje van de AC.
Eindejaarsactiviteit (juli 2017)
De AC heeft dit jaar voor de tweede keer het jaar afgesloten met een eindejaarsfeest. Er was een
informeel bijeenkomen bij de voetbalclub. Daar konden de kinderen lekker rennen op het veld of dansen
op de muziek van de DJ. Er waren ook optredens van onder andere DCA en JeBo Entertainment. Voor
de ouders was er voldoende tijd en gelegenheid om bij te kletsen. En door de nieuwe indeling voelde het
nog feestelijker dan vorig jaar, met uiteraard ook weer ruim voldoende foodtrucks en drinken (en veel
kortere rijen dan in 2016).
Diverse werkzaamheden:
De AC richt zich niet enkel op de festiviteiten maar coördineert ook o.a. het luizenpluizen, de
jassentassen en de schoolshirts. Daarnaast heeft de AC zich dit jaar gefocust op naamsbekendheid en
het werven van leden en een flexibele schil. Deze wervingsactiviteiten zijn noodzakelijk om een goede
bezetting van de AC evenals uitvoering van alle activiteiten te kunnen waarborgen.

Yvonne Tak
Secretaris AC de Wonderboom
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