Jaarverslag Activiteitencommissie 2018 – 2019
Kamp groep 7&8 Sint Jansklooster 2018/2019.
Het was woensdag 26 september, we gingen op kamp. De fietsen stonden al klaar en alle
spullen werden in de bus en op de kar gedaan. Toen alles klaar was voor vertrek, vertrokken
we op de fietsen. Het was erg gezellig met elkaar. Na een tijdje hielden we pauze in het bos,
daar kwam ook de bus met de kar naar toe. Na ongeveer een half uurtje vertrokken we weer
op de fiets. Daarna hebben we nog een keer pauze gehouden om te lunchen en toen hoefden
we nog maar een klein stukje te fietsen.
Toen we aankwamen op de accommodatie Kamper Erve, moesten we onze fietsen parkeren en
gingen we naar binnen. We hadden 4 kamers: 1 voor de jongens, 1 voor de meisjes, 1 voor de
juffen en 1 voor de vaders. Ook was er een grote zaal, daar stonden allemaal tafels en stoelen
om te zitten. De keuken was er natuurlijk ook nog. Omstebeurt hadden we corvee, dat
bestond uit: koken, tafeldekken enz. Er was ook een voetbalveld, een trampoline, een
speelplek en een bos. In het bos deden we spelletjes zoals mastermaint en levend stratego.
De dagen vlogen voorbij, we deden een bonte avond een spokentocht, kampvuur en nog veel
meer. We zijn op de fiets naar het dorp geweest om een fototocht te doen en om souvenirs
uit te zoeken. We aten in het dorp een patatje.
Op de terugweg naar school hebben we nog een paar keer gestopt. We hebben 30 km terug
gefietst.
Luna.
Ouderavond.
Vorig jaar vond de vernieuwde invulling van de ouderavond plaats. De AC bakte zelf heerlijke
taarten en het jaarverslag en financiële gedeelte werden aan de hand van vele dia’s
gepresenteerd. We hebben afscheid genomen van Sandra v.d Belt. Annemieke Derks werd
deze avond van harte welkom geheten.
Sinterklaas
Zwarte piet was nog druk aan het taart bakken bij Bakkerij Bart. Hierdoor besloot Bakkerij
Bart sinterklaas en zijn pieten naar school te brengen. Na de ontvangst op het plein hadden
sinterklaas en zijn pieten nog even tijd voor de allerkleinsten. Groep 1 t/m 4 vierde dit jaar
weer samen het feest in het speellokaal. Er werd gedanst, liedjes gezongen en toneelstukjes
gedaan. Na afloop werden de zakken met cadeautjes in de klassen gebracht. In groep 5 en 6
wordt de zwarte pieten discussie besproken en naar een oplossing gezocht. In groep 7,8
wordt de Kinderboekenweek en het schoolkamp besproken. Hierna vertrokken sint en zijn
pieten weer.
Kerstfeest.
Wederom zijn er heerlijke gerechten gemaakt door de kinderen en hun ouders. Iedereen was

feestelijk gekleed. Na het eten waren er diverse optredens door school heen. Alle werkjes
van de kinderen werden te koop aangeboden. Na afloop waren alle gemaakte werkjes verkocht
en is er mooi bedrag opgehaald voor het MFA.
Carnaval
Carnaval was ook dit jaar weer erg gezellig. De kinderen hebben hard geoefend en mooie acts
opgevoerd. In de pauze gingen de kinderen in de klas koekhappen. Ook stond er ranja voor ze
klaar. Het speellokaal zat goed vol met belangstellende ouders, opa’s /oma’s en andere
familieleden en bekenden.
Koningsspelen
De Koningsspelen begonnen we met een ontbijt op school. Groep 1 t/m 4 at op de Paulusschool
en 5 t/m 8 ging naar de Sjaloom. Na het ontbijt was het tijd voor de koningsdans en daar
deden de kinderen fanatiek aan mee. Gelukkig kwam de zon en was het heerlijk weer om
buiten allerlei spelletjes te spelen. Groep 1 en 2 deed dit op het grasveld naast de
Paulusschool en groep 4 t/m 8 deed dit in de speeltuin.
Schoolreis
Dit jaar was het gelukkig niet zo vreselijk warm als in 2018 tijdens schoolreis. Groep 1 en 2 is
naar het Speelbos in Joure geweest. Speciaal op maandag open voor onze school. Hoe mooi is
dat. De kinderen hebben zich goed vermaakt. Tussen de middag een patatje gegeten. Rond
13.30 uur waren we weer op school.
Groep 3 t/m 6 zijn dit jaar naar Hellendoorn geweest. Het was een prachtige dag en alle
kinderen hebben ervan genoten. Tussen de middag kregen ook zij een patatje. Rond de klok
van 17.00 uur waren ook zij weer terug in Rutten.
Musical en afscheid
Dit jaar werd de musical “de Beer is los” opgevoerd in de Stiepe. De kinderen hebben een
mooie musical opgevoerd. Van tevoren hebben ze samen gegeten in de Stiepe. Na afloop is er
afscheid genomen van groep 8 en ook van Minke van Buiten. Zij is naar het tienercollege
gegaan. Het team heeft groep 8 toegezongen met ondersteuning van foto’s op het diascherm.
Namens de AC deed Linda een woordje. De knapzakken werden weer hartelijk ontvangen. Dit
jaar hebben we samen met Sjaloom headsets gehuurd. Hierdoor was het geluid erg goed en
waren alle kinderen goed te verstaan.
Laatste schooldag
De laatste zonnige schooldag van het jaar hebben we gezamenlijk afgesloten. Alle kinderen
hebben ’s morgens meegedaan aan een vossenjacht. Groep 8 zat verkleed verstopt in het
dorp. Dit jaar namen we afscheid van juf Rianne, juf Sietske en Ib’er Greetje. Na het
afscheid was er voor iedereen een hamburger. Groep 8 heeft nog een laatste rondje door
school gedaan met juf Lusan en juf Colinda. Bij de kleuterklas gingen ze de deur weer uit op
weg naar een mooie toekomst.
Al met al weer een jaar met diverse activiteiten. Iedereen bedankt die ons heeft geholpen op
zijn of haar eigen manier. Ook voor dit schooljaar zijn de activiteiten weer gepland en gaan
we weer met enthousiasme aan de gang.

