Jaarverslag Activiteiten Commissie Schooljaar 2017-2018
De Activiteiten Commissie bestond in het schooljaar 2017-2018 uit de volgende leden;
Voorzitter/aanspreekpunt: Jessica Sondervan
Penningmeester: Desirée van Kooten
Algemeen Lid/Notuliste: Anne-Karien Damen
Algemeen Lid: Anja van Mourik
Algemeen Lid: Henriette Mandersloot
Algemeen Lid: Natasja Kleinveld
Namens het team namen Ella Blaauw en Jacqueline Nijman deel aan de Activiteiten
Commissie.
De functie van de AC is het voorbereiden, organiseren, begeleiden en evalueren van
activiteiten die binnen schoolverband plaatsvinden en georganiseerd worden voor de
leerlingen. Deze activiteiten worden altijd uitgevoerd in overleg en in samenspraak
met het team. Indien nodig vraagt de AC hulp van ouders, rechtstreeks of via de
klassenouders.
Het afgelopen schooljaar is de AC 5X bijeen gekomen en heeft o.a. vergaderd over de
volgende onderwerpen:
3 oktober 2017
* Evaluatie gedane activiteiten als eindfeest, laatste en eerste schooldag
* Verdeling van de taken als Sint, Kerst, Pasen, Eindfeest en Schoolreis
* Evaluatie jaarvergadering
*Tijdens jaarvergadering konden ouders zich inschrijven om mee te helpen bij de
verschillende activiteiten van de AC.
7 november 2017
* Komende activiteiten besproken als Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt en schoolreis
* Overleg en ideeën opgedaan over bestemming schoolreis
13 februari 2018
* Evaluatie gedane activiteiten: Sint, Kerst en voorleesontbijt.
* Bespreken van de komende activiteiten als Pasen, koningsspelen, avond4daagse, de
schoolreis en eindfeest.
*Onze voorzitter Jessica Sondervan heeft aangegeven de AC te verlaten na dit
schooljaar
*Oproep gemaakt voor nieuwe AC leden
15 mei 2018
* Natasja Kleinveld heeft aangegeven de voorzitterstaak over te willen nemen van
Jessica Sondervan
* Evaluatie gedane activiteit: Pasen, koningsspelen
* Bespreken van de komende activiteiten: schoolreis, kamp, avond4daagse en het
eindfeest
* Juffen- en Meesterdag zal worden gecombineerd met eindfeest dit jaar
26 juni 2018

* Evaluatie gedane activiteiten: schoolreis en avond4daagse
* Bespreken van de komende activiteiten als het eindfeest en de laatste schooldag
*De AC krijgt voor volgend schooljaar een eigen e-mail adres waar alle leden toegang
toe hebben
*Budget activiteiten voor komend schooljaar besproken en verdeeld
*Volgend schooljaar zal Chris Uit den Boogaard Jacqueline Nijman vervangen als
teamlid in de AC
*Datum jaarvergadering vastgesteld

