Jaarverslag activiteiten oudervereniging
januari 2015 – januari 2016
Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 hebben de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
Carnaval – 13 februari 2015
We zijn dit jaar voor het eerst de carnaval middag begonnen met een kinderoptocht van het
schoolplein naar de schakel. Dit was een succes, de kinderen vonden het erg Leuk! Volgend jaar
vermelden we de optocht in de akkerbode van te voren, zodat we meer publiek hebben.
In de schakel hadden we dit jaar weer een Mystery guest. Er werd volop geraden! Ook hadden we
voor het eerst een modeshow van kinderen in carnavalskleding op het podium. Vooral bij de
jongsten was dit een groot succes! De springkussens blijven ook erg in trek bij de kinderen. Wel
een idee om volgend jaar een ouder bij de springkussens te zetten om het rustiger te laten
verlopen. Uiteraard waren jeugdprinses Nienke Wouters en jeugdprins Jens Verhagen van de
partij! Al bij al een erg geslaagde middag!
Inloopochtend – 10 maart 2015
De Inloopochtend begon om 9.30 uur. We hebben via de akkerbode ouders (zonder de kinderen)
uitgenodigd. Dit omdat de kinderen hoogstwaarschijnlijk toch niet geëntertaind wilden worden
door vreemde ouders en zich dan verveelden. Verder waren de kinderen ook al welkom op de
inloopavond. Er was een zeer kleine opkomst, 3 ouders. Baukje heeft informatie gegeven met
betrekking tot de school en Hanneke en Yvonne met betrekking tot de oudervereniging. De
rondleiding heeft Baukje alleen gegeven omdat er maar een paar ouders waren.
Misschien een idee om volgende keer de ouders van de toekomstige leerlingen een persoonlijke
uitnodiging te sturen. Tevens weer afweging maken wel/geen kinderen uitnodigen.
Paasactiviteit - 2 april 2015
Op donderdagmiddag stond de Paasviering op het programma.
Op school mochten de groepen, verdeeld in onderbouw en bovenbouw, op twee verschillende
plaatsen paaseieren gaan zoeken. Hierin zat een kleur, wat matchte met hun groepskleur en zo
werden de 13 groepjes gevormd. Elk groepje had 1 ouder en 1 (enkele 2) leerling van groep 8 als
(hulp)leiding.
De pakketjes werden uitgedeeld en hierin stond precies wat de groepjes moesten doen.
Onderweg waren enorm veel paaseieren verstopt. Deze konden zij gaan zoeken en de
paaseieren konden zij openen, en bekijken hoeveel geld erin zat.
Met dit geld kon je naar het paaswinkeltje, wat we in het speeltuintje gevestigd hadden, om
attributen te kopen die je eventueel voor je opdrachten kon gebruiken.
In het pakketje zat namelijk ook een A4tje met verschillende opdrachten die uitgevoerd moesten
worden, zoals "Ga met je groep op de foto van groot naar klein" of "Ga op de foto met een
Mexicaanse hoed op, op de schommel."
Naast het Paaswinkeltje konden de groepjes wat drinken en een heerlijke paaskoek eten.
Bij terugkomst op school werden de fotocamera's verzameld, want van elke uitgevoerde opdracht
moesten zij een foto maken. En werden alle foto's bijeen gezet.
Ondertussen hadden de kinderen nog de mogelijkheid om rebussen te maken, of om gewoon
even gezellig samen te spelen.
De foto's van de andere groepen zijn de week erop in de klassen teruggekeken.
Een terugblik op een originele, geslaagde activiteit, met leuke foto's!
Open avond – 8 april 2015
Bij de open avond heeft de oudervereniging wederom gezorgd voor koffie en thee. Uiteraard
ontbrak het welbekende lollyspel ook dit keer niet.
Alle ouders van nieuwe leerlingen kregen zowel tijdens de inloopochtend als de open avond een
informatiemap mee waarin informatie zit over de activiteiten van de OV en andere doe-groepen.

Speeltuindag groep 1,2,3 - 9 juli 2015
Groep 1-2-3 zijn met de bus naar speeltuin Geenhoven in Valkenswaard geweest.
Er waren drie leerkrachten (Sylvie, Addie en Tijn) aanwezig en drie ouders. (Marjon, Inge en
Anouk)
De speeltuin was oke, goed overzichtelijk en de kinderen hadden volop plezier en vertier. Er was
zelfs een hoek in de speeltuin voor de wat jongere kinderen. Lekker veilig spelen voor hen.
De kinderen werden getrakteerd op een snoepje en een zakje chips. Ze konden zoveel ranja
pakken als ze wilden.
Later op de dag werden de kinderen getrakteerd op een ijsje, wat verderop in de supermarkt
gekocht en gehaald was door ouders.
Het weer was droog, deze dag. Niet overdreven warm. Wat op zich wel jammer was, aangezien er
een klein zwembadje aanwezig was in de speeltuin. Hiervoor was het helaas te koud, dus werd
het geen zwemmen voor de kinderen, maar ... dat drukte gelukkig de pret niet.
Spelletjesmiddag groep 4 en 5 – 9 juli 2015
De kinderen verzamelden op school waar ze begonnen een bandana te maken en een vlag voor
hun eigen groepje. Om 9.30 uur vertrokken ze op de fiets naar de spartelvijver. Daar begonnen ze
met het bosspel “Water, Spons, Vuur”. Dit is een soort stratego. De kinderen deden volop hun
best om elkaars vlag te veroveren. Toen de kinderen het fruit op hadden konden ze gaan spelen
in het “speelbos” naast de spartelvijver. Ze vermaakten zich volop. Nadat de kinderen een
snoepje op hadden startten we met het spel “levend kwartet”. Na de middagpauze hebben de
kinderen nog een aantal spellen in groepen gedaan. Voor de sproeier en het sponzengevecht was
het te koud, maar spelen in het “speelbos” viel ook erg in de smaak. Op zijn tijd een ijsje en
snoepjes en de dag kon niet meer stuk! Het was een geslaagde dag!
Schoolreisje groep 6 en 7 –. 9 juli 2015
Op donderdag 9 juli 2015 gingen groep 6 en 7 van De Akkerwinde met de bus naar Ouwehands
Dierenpark. De bus vertrok om 8.30 richting Rhenen Samen met 26 kinderen, Juf Baukje en
Meike en ouders Karin van Gisbergen en Karin van Strijdhoven als begeleiding. De kinderen
werden opgedeeld in 4 groepen voor een speurtocht door het dierenpark . Tussen de middag
werden de boterhammen opgegeten in de Ravotapie waar daarna ook nog flink gespeeld werden.
’s-Middags werd de zeeleeuwenshow bezocht waar Imme een zeeleeuw kunstjes mocht laten
doen. Rond 16.00 uur werd er in de Ravotapie friet met een snack gegeten. Rond 17.00 uur
weer met de bus naar Hooge Mierde. Het was een geslaagde dag!
Herfstactiviteit groep 1 en 2 – 22 oktober 2015
Op donderdag 22 oktober hebben we met de kleuters een herfstwandeling gemaakt. Deze keer
zijn we naar het Keimennekespad in Reusel geweest. De route was niet zo lang en onderweg
kwamen de kleuters allerlei opdrachten tegen. De kinderen waren ingedeeld in groepjes en
hadden allemaal een kaboutermuts op en een koord om de nek. Zo kon je herkennen in welk
groepje ze zaten. Voor en na de route konden de kinderen spelen op het veldje achter de
Brandtoren waar de route start. Het was deze ochtend niet helemaal droog, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Sinterklaasviering- 3 december 2015
De Sint en zijn twee Pieten zijn omgekleed en geschminkt in de Bijenkorf.
De Sint kwam dit jaar met zijn twee Pieten groots aan, op een hakselaar, met dank aan familie
van Raak. Bij aankomst op de speelplaats deden de leerlingen een dansje / liedje voor de Sint en
hield Baukje een praatje.
Voor de pauze bracht de Sint een bezoek aan groep 1-2. Na de pauze liep hij kort binnen bij de
Peuterspeelzaal, waarna groep 3-4-5 een bezoek van de Sint kregen. In de hogere groepen werd
aan het einde van de ochtend door de Pieten gestrooid.
We kijken terug op een geslaagde Sintviering! (ook terug te lezen in de evaluatie)
Kerstviering – 17 december 2015
Op donderdag 17 december was het weer zover, de jaarlijkse kerstviering. Dit jaar was het weer
eens tijd voor een lampionnentocht. De kinderen kwamen om 17.30 uur naar school met een zelf
meegebrachte lampion. Om kwart voor 6 aten alle kinderen samen in de eigen klas, tomatensoep
en broodje(s) knakworst. Na het eten gingen we iets later dan gepland de lampionnetjestocht

lopen in 12 groepen begeleid door ouders en leerkrachten. Onderweg waren op 4 inritten en bij de
speeltuin en het plein spelletjes georganiseerd. Ook was er op het plein warme chocomel en een
lekker kerskransje. Helaas konden de groepen door tijdgebrek niet alle spellen doen. Rond de
klok van 19.15 uur was de afsluiting op school. Daar gingen we bij de vuurkorf met zijn allen (ook
ouders waren welkom) nog wat kerstliedjes zingen. Het was een gezellige, geslaagde
kerstviering, met zeker wat aandachtspunten voor volgende jaren, zie ook de evaluatie.

