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De taken van de AC bestaan uit het organiseren en ondersteunen van verschillende activiteiten 

gedurende het schooljaar.  

Verder verzorgt de AC het eten en drinken rondom de activiteiten.  

Afgelopen schooljaar bestond de AC uit 3 ouders: 

Tania van Elven, Sandra Boom en Patricia Ijpma. 

 

De schoolfotograaf is 27 september langs geweest om alle kinderen weer mooi op de foto te 

krijgen. We hebben ook geprobeerd om broertjes en zusjes gezamenlijk op de foto te krijgen. 

Gelukkig zijn alle kinderen mooi op de foto gekomen! 

 

Tijdens de Sinterklaas is de AC altijd bereid om te ondersteunen, zoals het regelen van 

versieringen, cadeautjes en snoepgoed. 

Dit jaar werd het kerstfeest met alle kinderen en hun ouders gevierd op school. De kinderen 

hebben een ontzettend leuke kerstmusical voorbereid over het kerstverhaal. Het was een 

prachtige musical die de kinderen schitterend hebben voorgedragen aan de ouders. Als AC 

zorgden wij voor warme chocolademelk en een koekje. 

Na de kerstvakantie werd het nieuwe jaar ingeluid met appelsap en soesjes, om te proosten op 

een nieuw jaar. 

 

De donderdag voor Pasen staat inmiddels traditioneel in het teken van een voorjaarslunch.  

Dit jaar was het een high-tea met alle lekkernijen, die de kinderen zelf thuis samen met hun ouders 

hadden klaargemaakt. De kinderen hebben weer heerlijk kunnen genieten van al het lekkers. 

 

Op 20 april starten de Koningsspelen met een heerlijk ontbijt om vervolgens als warming-up voor 

de spelen gezamenlijk te dansen op het vrolijke en opzwepende Koningsspelen lied Fitlala! 

Daarna werden er voor de groepen 1 t/m 3 spelletjes georganiseerd op het schoolplein en de 

groepen 4 t/m 8 gingen naar het sportveld.  

De AC zorgde ervoor dat alle kinderen en volwassenen iets lekkers kregen en aan het einde van 

de dag een ijsje. 

 

Op de laatste schooldag werden in samenwerking met de AC en school allemaal team spelletjes 

georganiseerd op het sportveld.  

De AC heeft in de pauze gezorgd voor drinken, groente en fruit.  

Daarna kregen alle kinderen als lunch patat met mayonaise, en als toetje een ijsje.  

 

Met z’n allen hebben we er weer een mooi schooljaar van gemaakt.  

Wij willen dan ook alle ouders die dit jaar hebben geholpen met de verschillende activiteiten van 

harte bedanken. 
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