
Jaarverslag Activiteiten Commissie Schooljaar 2021-2022 
 
De Activiteiten Commissie bestond in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden; 
 
Voorzitter/aanspreekpunt: Natasja Kleinveld 
Penningmeester: Desirée van Kooten 
Algemeen Lid: Chantal Overvest 
Algemeen Lid: Matthijs Hendriks 
Algemeen Lid: Ellis Verhulst 
Algemeen Lid: Henriette van Woudenbergh 
Algemeen Lid: Erik Kreupeling  
Algemeen Lid: Celine de Haas 
 
Namens het team namen Ella Blaauw en Maaike Mud 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 heeft de AC 5X vergaderd over de volgende onderwerpen: 
  
28 september 2021 
 

• Verdeling van de taken als Sint, Kerst, Voorleesontbijt, Pasen, Koningsspelen, 
A4D, Eindfeest en Schoolreis. 

• Budget van de activiteiten geëvalueerd. 
• komende activiteiten besproken zoals Dag van de leerkracht en Sint en kerst. 

 
 

16 November 2021 
 

• Evaluatie Schoolfotograaf, Dag van de leerkracht 
• Introductie nieuwe Leden (Eric en Celine) 

Komende activiteiten besproken als Sinterklaas, Kerst, Voorleesontbijt  
Overleg inhoud en opzet Sinterklaas en Kerst en onderwerp Voorleesontbijt 
Schoolfruit besproken. 

 
7 Februari 2022 
 

• Evaluatie Sinterklaas en Kerst 
• Voorlees ontbijt besproken i.v.m. gast 
• Activiteit schaatsen besproken (afhankelijk van weersverwachting) 
• Komende activiteiten kort besproken (Pasen, koningsspelen en Schoolreis, A4D) 

 
 
 
 



5 april 2022 
 

• Evaluatie gedane activiteiten: Voorleesontbijt 
• Bespreken van de komende activiteiten als Pasen, Koningsspelen, 

Avond4daagse en Schoolreis. 
 

30 mei 2022 
• Introductie nieuwe leden : Nienke (penningmeester) 
• Besproken punten: Allergieën(steeds meer kinderen hebben een allergie en 

daar moet goed rekening mee worden gehouden bij de diverse activiteiten dit 
wordt opgenomen in het draaiboek) 

• Evaluatie: Pasen (boodschappenlijst wordt aangepast), koningspelen, 
Schoolreis. (bus was te klein, 90 pers. er moet volgend jaar een grotere bus 
worden besteld bij Kassing) Brief eerder sturen m.b.t. bijdrage schoolreis. 

• Kamp groep 7 en 8. In de schoolgids de bijdrage voor kamp benoemen en 
uitleg geven dat er geen uitgebreide verslagen of foto’s op de app komen 
gedurende het kamp. De kinderen kunnen, als ze weer thuis, zelf vertellen wat 
ze hebben gedaan. 

• Komende activiteiten: A4D (aanschaf tafels en Vlagen)  
 
 

 


