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SINTERKLAAS 2019

De activiteiten commissie van de Beatrixschool
bestaat uit 12 betrokken ouders die verantwoordelijk
zijn voor de organisatie van bijna alle feestelijkheden
op school, denk daarbij aan de Sinterklaasviering,
Kerst, Koningspelen, Schoolreis en een feestelijk
afsluiting van het schooljaar. Samen met het team
(leerkrachten) worden er per project werkgroepen
gevormd en van daaruit worden de meest leuke
dingen bedacht en uitgevoerd. We bieden ook hulp bij
activiteiten die door de school zelf zijn georganiseerd.
De activiteiten commissie (AC) int en beheert
daarvoor de ouderbijdrage en die wordt besteed aan
activiteiten, spullen en feesten voor de kinderen. Om
dit kunnen blijven doen voor de kinderen is de ouderen schoolreis bijdrage van groot belang.
Daarbij ondersteunt de AC het afscheid van groep 8,
de schooltuin, leesactiviteiten tijdens de
kinderboekenweek en voorleesdagen. Hiervoor wordt
de invulling en uitvoering vooral door het schoolteam
zelf gedaan.
Ook stelt de AC klassengeld ter beschikking zodat
iedere groep zelf iets naar eigen inzicht kan
aanschaffen of in een activiteit kan stoppen. Dit kan
iets te knutselen zijn of een leuk spel voor in de klas.
Afgelopen schooljaar heeft Corona flink wat roet in
het eten gegooid, daardoor zijn er veel activiteiten
helaas niet door gegaan. Maar de Sinterklaasviering
en Kerst hebben we gelukkig nog wel kunnen vieren
en hierbij een klein verslagje van wat we wel hebben
kunnen doen afgelopen schooljaar.

Sinterklaas en zijn pieten kwamen dit jaar aan met
een echte betuwse pluktrein. Na een warm welkom,
gingen alle kinderen naar hun klas en begon de sint
aan zijn klassen bezoeken bij de onderbouw. Hij
hoorde alle mooie verhalen van de kinderen aan en
genoot van alle dansjes die voor hem waren
ingestudeerd. Ook wist hij zelf het een en ander te
vertellen uit zijn grote boek. Bij het vertrek uit de klas
stond er een grote zak met cadeautjes klaar voor alle
kinderen. Dit jaar had de sint gekozen voor leuke
spellen. Ook werd de pieten gym bezocht in de
gymzaal. Daar waren 2 pieten druk aan het helpen
met het klimmen en klauteren. Rond 10 uur in de
ochtend werden er in alle klassen limonade en een
zakje met strooigoed, speculaas en chocomuntjes
rond gebracht.
In de middag mochten de kinderen van de onderbouw
pepernoten gaan bakken, ook dit jaar in
samenwerking met de MCD, daar hebben we gebruik
mogen maken van de ovens om alle pepernoten te
bakken. En met wat hulp van hulpouders was dit weer
zeer geslaagd.
De bovenbouw is de hele dag bezig geweest met het
uitpakken van de meest prachtige surprises.

KERST 2019
De kerstviering was dit jaar iets anders dan het
traditionele kerstdiner. Er was dit jaar gekozen om
met de kinderen pannenkoeken te eten in de klas, dit
omdat dat beter uit kwam met de tijd. Na de heerlijke
pannenkoeken was het namelijk de hoogste tijd om in
een lange stoet met verlichte lampionnen richting de
kerk te gaan. We volgden het spoor van kaarsen en
het was een prachtig gezicht al die mooie lichtjes door
de stad
Zodra Sinterklaas is aangekomen in het land worden
er in de bovenbouw klassen lootjes getrokken. En dan
op 5 december zelf zijn de klassen druk bezig met
gedichten voorlezen en surprises uitpakken.
We hebben een mooie dag beleefd, en Sinterklaas
heeft het zo naar zijn zin gehad dat hij beloofd heeft
om dit jaar weer te komen!

Eenmaal aangekomen in de kerk vond iedereen zijn
plekje en speelde het kerkorgel sfeervolle
kerstmuziek. Per groep zongen de kinderen om en om
de mooiste kerstliedjes op het podium en hebben 4
kinderen van groep 8 het kerstverhaal voorgelezen. Bij
het vertrekken uit de kerk kregen de kinderen een
lekker koekje en bij aankomst op het schoolplein
stonden de ouders en verzorgers al te wachten onder
het genot van een bekertje chocomelk of glühwein.
De school was deze periode weer prachtig en sfeervol
versierd. Daarvoor zijn hulpouders zeer belangrijk.
Onze dank daarvoor!

Ondanks dat het corona virus nog steeds onder ons is,
proberen we met de AC en in samenwerking met het
team er het beste van te maken. Alles is op dit
moment anders, maar dat weerhoud ons en niet van
om er toch iets onvergetelijks van te maken!
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Dit waren voor dit schooljaar de enige activiteiten die
we hebben kunnen organiseren. Helaas is door de
corona de rest in het water gevallen. Daardoor
hebben wij het schoolreis geld niet geint in het
voorjaar. En hebben we van de resterende bedragen
die gereserveerd waren voor onder andere de
koningsspelen en het zomerfeest bij elkaar gelegd en
een leuk zomer pakketje samengesteld. Daar zat in
een puzzelboekje, een markeerstift met verschillende
kleurtjes, een muntje van de plaatselijke ijssalon en
een schietspelletje. Elk kind heeft dit pakketje in de
laatste week van het schooljaar mogen ontvangen.

Lianne Walraven
Janneke Smits
Miriam Post
Melissa Jager
Maaike van Veenendaal

Financiële verantwoording
Alle bovenstaande activiteiten hebben geleid tot onderstaande verantwoording van de inkomsten en uitgaven en de
balans over het schooljaar 2019-2020.

