
Jaarverslag activiteitencommissie 

Wij zijn een groep van 13 moeders die binnen de school leuke activiteiten organiseren. Ons 

doel is; de kinderen hiermee een onvergetelijke tijd te geven op de Beatrixschool.  

Wij dragen bij aan:  

De jaarlijkse organisatie van de Koningsspelen, het zomerfeest, de schoolreis,  

Sinterklaas-/Kerstfeest en verdere hand – en spandiensten.  

Hand en spandiensten waren het afgelopen jaar bijvoorbeeld: het helpen bij het maken van 

de pasfoto`s/klassenfoto`s en 40 jarig bestaan van de school.  

5x per jaar vergaderen wij op dinsdagavond met elkaar en uit het team komt juf Paula ons 

versterken. 

De leden kiezen zelf een activiteit welke ze mee willen organiseren. Bij elke werkgroep 

schuiven er leerkrachten aan om in teamverband de activiteit tot stand te brengen.  

Het afgelopen schooljaar hebben wij de sinterklaasviering, het zomerfeest en de schoolreis 

georganiseerd. Tijdens de kerstviering zaten we in lock-down en gezien alle onzekerheid in 

april zijn de koningsspelen op een alternatieve manier ingevuld.  

 

Sinterklaas:  

Sinterklaas kwam aan met een camper, leek de school eerst voorbij te 

rijden, maar gelukkig heeft hij met zijn pieten de kinderen bezocht.  

In de bovenbouw kijk ik ieder jaar 

weer mijn ogen uit, naar de meest 

creatieve surprises.   

Ook achter de schermen, maken 

wij lol. Zoals jullie zien op de foto.  

 

 

Koningsspelen: 

Gezien de onzekere besmettingscijfers hebben we de Koningsspelen in een 

ander jasje gestoken. Op vrijdag 30 april hebben de kinderen in oranje 

tenue een ontbijtje genuttigd op school. Dat was eigenlijk het verlate 

kerstontbijt, dat door de Lock down niet door was gegaan. De bovenbouw 

zou gaan tennissen en spelletjes gaan doen in het plantsoen, maar dat werd 

uitgesteld gezien de vele regen die ochtend. De onder- en middenbouw 

hebben zich in de gymzaal met spelletjes vermaakt.  



 Zomerfeest: 

Aan het eind van het schooljaar organiseren we jaarlijks een 

leuke activiteit om het schooljaar af te sluiten. Dit jaar hebben 

we dat iets grootser aangepakt dan normaal. Er was nog 

budget over, omdat we eerder het jaar zo weinig konden 

organiseren. 

Op het plein was er een 

springkussenfestijn voor alle leeftijden. 

Van de peuterspeelleergroep tot groep 8 hebben ze plezier gehad. 

Door de onderbouw kon er pony worden gereden aan de ingang van 

het plein had manege het Zespan zich geïnstalleerd voor een leuke rit.  

Als lunch was er door de AC een creatieve high lemonade verzorgd. 

Waar de kinderen heerlijk van hebben gesmuld.  

Schoolreis:  

In september was de uitgestelde schoolreis aan de beurt. Begin juni waren we welkom bij 

alle accommodaties, maar gezien de onzekerheid van Corona hebben we dit toch voor de 2e 

keer uitgesteld naar september. Een leerzame schoolreis deze keer. Tot onze grote verassing 

hadden we een discobus tot ons beschikking. Daarmee werd de grote muziek box van 

meester Aron ineens overbodig. En was file rijden ook geen straf.  

De bovenbouw ging naar het Archeon, terug de geschiedenis in 

van allerlei tijdperken. Zelf praktisch voelen en ervaren hoe dat er 

aan toe ging in andere tijden.  

De middenbouw is naar Slot Loevestein geweest waar alles in het 

teken stond van Hugo de Groot, 400 jaar na zijn indrukwekkende 

ontsnapping in de houten kist. s’Middags konden de kinderen zich 

uitleven in een natuurspeeltuin Hoppies.  

De onderbouw bezocht het Land van Jan Klaasen, een veilige en 

overzichtelijke speeltuin met poppentheater waarin volop 

gespeeld kon worden. Waar vooral de familie glijbaan zowel voor 

kinderen als moeders populair was heb ik begrepen.  

De schoolreis zal vanaf dit jaar blijvend in september, op 

“Prinsjesdag” zijn. We hebben hiervoor gekozen, omdat de 

schoolreis in juni vrijwel altijd samen viel met de 

avondvierdaagse. En omdat er in het voorjaar al zoveel 

feestdagen zijn en feestelijke activiteiten op de kalender 

staan. 

40 jarig bestaan van de Beatrixschool  

Het schoolreisje maakte deel uit van een feestweek, waarin we vierden dat afgelopen zomer 

de Beatrixschool 40 jaar bestond. Welke datum de school precies is geopend dat hebben we 

nergens kunnen achterhalen, maar het zou in de zomer van 1981 geweest zijn.  



Deze feestweek was verder ingevuld met mozaïek werk voor op het plein door de oudste 

kinderen en een knutselwerk dat ingelijst gaat worden voor in de school voor de kleinsten.  

Op donderdag werd de Beatrixschool omgetoverd tot een heus circus. Waarbij alle klassen 

een act instudeerden onder begeleiding van een team circus professionals. Daaruit is een 

mooie film tot stand gekomen.  

Kortom een bijzonder jaar, wij gaan door met ons werk en hopen er komend jaar ook weer 

een feest van te maken.  

Namens het bestuur van de Beatrixschool. 

Gine, Ilona en Alicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


