Jaarverslag activiteiten oudervereniging
januari 2016-januari 2017
Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 hebben de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
Carnaval – 5 februari 2016
Om kwart over één begon de middag. De kinderen en leerkrachten (van Hooge Mierde en Hulsel)
liepen vanuit school samen met de raad van elf, Prins Boerke, Adjudant Niels, Jeugdprinses Imme
en jeugdprins Rick in een herrie-optocht naar de Schakel. Daar aangekomen was er weer volop
vermaak met luchtkussens, een kleur-tafel, sjoelbak, blikken gooien, ludieke foto’s maken en
uiteraard lekker dansen op carnavalsmuziek. Ook dit jaar ontbrak de modeshow niet en liet
iedereen weer vol trots zijn/haar carnavalspakje zien. In plaats van de fotolijst die we andere jaren
hadden, waren er dit jaar zelfgemaakte fotolijsten (door groep 7/8?) waar je je gezicht door kon
steken. Deze waren heel mooi gemaakt en er zijn weer veel kinderen, leerkrachten en leden van
de raad op de foto gezet! De kinderen kregen tijdens de middag ranja en een ijsje Voor
leerkrachten en ouders was er koffie/thee met cake. Toen de kinderen naar huis gingen kregen ze
nog een zakje chips. Het was een gezellige carnavalsmiddag, alaaf!
Inloopochtend – 7 maart 2016
De open ochtend was een druk bezochte ochtend van wel 15 ouders.
Eigenlijk is de ochtend alleen voor ouders van nieuwe kinderen maar er waren ook ouders die het
tweede kind kwamen inschrijven. De open ochtend zonder het bijzijn van de kinderen is goed
bevallen.
Paasactiviteit – 24 maart 2016
Tijdens de paasviering op donderdagmiddag hebben de kinderen in groepen in en om de school
spelletjes gespeeld rondom het thema Pasen. Het was prima weer, zodat een deel van de spellen
buiten gespeeld konden worden. Ook liep er een echte paashaas rond die eieren uitdeelde aan
de kinderen.
Open avond – 6 april 2016
Het was een druk bezochte open avond. De oudervereniging had gezorgd voor koffie, thee, ranja
en iets lekkers erbij. Het lollyspel was weer een succes! Deze keer waren er veel kleine prijsjes te
winnen en enkele “Hoofdprijzen” .Dit jaar doen we voor het eerst mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne, dit gepromoot om vooral te stemmen op de Oudervereniging!!
Speeltuindag groep 1,2,3 – 14 juli 2016
Op 14 juli 2016 zijn we met de kleuters en groep 3 naar de Klimbim in Waalre gegaan. De bus
was volgeladen en was er net iets eerder dan de ‘hulpmama’s’, die wat moeite hadden om de weg
te vinden. We hadden een zeer geslaagde dag met mooi weer. We waren de enige gebruikers
van de speeltuin dus dat was erg prettig en overzichtelijk. Er werd genoten onder het genot van
ranja, een snoepje en ze werden getrakteerd op een verfrissend ijsje. Moe maar voldaan gingen
we allemaal naar huis. Bij aankomst was er een verrassing voor de ouders: een lege bus. Hoe
kan dat nu? Maar even later kwamen ze allemaal vrolijk aangelopen via het schoolplein. Kortom:
een erg geslaagde dag!
Spelletjesmiddag groep 4 en 5 – 14 juli 2016
We begonnen de ochtend met de bekendmaking van de 5 groepjes. Deze 5 groepjes knutselden
een bedankje (kaartenhouder met kaartjes eraan) voor het gastgezin waar ze s middags mochten
gaan eten. Vervolgens liepen de groepjes naar het Trefpunt, waar we een groepsspel trefbal in 4
vakken speelden.
De kinderen die na een bepaalde tijd nog over waren, dus in het vak stonden, konden 1 jokerpunt
verdienen.
Na 3 keer het groepsspel gespeeld te hebben, telden de groepen de jokerpunten bij elkaar op.
Het groepje met de meeste punten kon bij de komende spelletjes 2 jokers inzetten. De andere
groepjes konden 1 joker inzetten.

Deze punten telden dubbel! Na ranja, en fruit door de OV verzorgd, begonnen we aan de
spelletjes: sponzen gooien, waterballonnen overgooien, estafette, punt penalty schieten, bekers
om spuiten. Een leuk sfeertje, een leuke strijd. Volop vertier en plezier!
Na het afronden van deze 5 spelletjes, mochten de groepjes aanlopen naar het gastgezin.
Hier werden zij ontvangen door enkele gastmoeders die een heerlijke lunch klaar hadden staan.
Na de lunch keerden alle groepjes terug naar het speeltuintje De Zilvertuin, waar we het
groepsspel Spons, Water, Vuur speelden.
Er werd goed gezocht naar de vlag en deze werd goed verdedigd. Een echte strijd, waarvan de
kinderen niet genoeg konden krijgen!
Een korte pauze om wat te drinken en een snoepje te nemen, om vervolgens weer snel verder te
kunnen en mogen spelen.
Na meerdere keren het groepsspel gespeeld te hebben. liepen de groepjes terug naar school.
Hier verzamelden we buiten, aten een ijsje en wachtten we op de spannende prijsuitreiking. Zo
sloten we een gezellige spelletjesdag af!
Schoolreisje groep 6 en 7 –. 14 juli 2016
Op donderdag 14 juli 2016 gingen we met 38 kinderen uit groep 6/7 op schoolreisje met de bus
naar Toverland in Sevenum. Als begeleiding ging mee Juf Irene en van de ouders Inge, Bianca en
Adeline. Daar aangekomen waren er tafels voor ons gereserveerd waar de kinderen hun tassen
konden laten staan. Het park is goed overzichtelijk dus de kinderen konden lekker vrij rondlopen.
We hadden een paar vaste tijden afgesproken waarop de hele groep bij elkaar zou zijn om de
boterhammen op te eten, ijsje te eten, (kids te tellen!) en op het eind samen nog frietjes met een
snack te eten. Vanwege het 15-jarig bestaan van Toverland was er een Spectaculaire Acrobatenact maar het mooiste van de dag vonden de meeste kinderen toch wel dat Vlogger Dylan
Haegens ook in het park was en veel gingen dan ook als gillende keukenmeiden (jongens) achter
hem aan!! Rond half 6 vertrokken we weer met de bus naar Hooge Mierde en konden we
terugkijken op een super geslaagde dag!
Herfstactiviteit
De herfstactiviteit is dit jaar twee keer afgelast i.v.m. slecht weer. Alle voorbereidingen en de route
in het bos waren klaar. Deze worden nu bewaard en wellicht ingezet om in de lente naar de
bossen te gaan?
Sinterklaasviering
We kunnen met veel plezier terugkijken op een heel mooi bezoek van Sinterklaas en zijn vier
Pieten aan onze school.
De Sint kwam deze keer met een grote bus op school aan. Het was even schrikken omdat we
geen Pieten zagen.
De Sint was erg ongerust en vroeg aan de kinderen of ze de Pieten mee konden gaan zoeken.
Gelukkig kwamen al snel twee Pieten naar buiten. Samen met de kinderen zochten ze op het dak
en op de speelplaats maar helaas: geen pieten!
Uiteindelijk hebben de kinderen de andere twee Pieten in de school gevonden.
Ze waren zo moe geworden van het uitdelen van de pakjes dat ze in slaap waren gevallen.
Daarna kon de Sint genieten van de optredens van de kinderen van groep 1 t/m 5.
Ook heeft hij nog een bezoekje gebracht aan de bovenbouwgroepen. De kinderen daar waren
heel enthousiast bezig met hun gemaakte surprises.
Kerstviering – 22 december 2016
Op donderdagavond 22 december werd de kerstviering gehouden. Rond 17.15 uur verzamelden
de kinderen zich op school. De ouders kwamen nog even mee om heerlijke hapjes te brengen
voor het hapjesbuffet. Om 17.30 uur verzamelden alle leerlingen zich in de klas, waar ze genoten
van een hapjesbuffet in een gezellige kerstsfeer.
Vanaf 18.30 uur waren de ouders, opa's en oma's en belangstellenden welkom op de
kerstmarkt, die werd geopend door mooi gezang van de kinderen. Daarna werden er allerlei
mooie knutselwerkjes tentoongesteld voor de verkoop.
Halverwege de kerstmarkt, was er een loterij, met geweldige prijzen, dankzij gulle sponsors.
Het was een gezellige, drukke avond, met een goed resultaat. De opbrengst, €1445,-, was voor
Huntington.

