Memo
(buitenschoolse) Activiteiten

Voor ons als team telt het werken op school als belangrijkste bezigheid. Maar er zijn daarnaast nog
een aantal activiteiten waar we met genoegen aan meedoen.
De leerlingen doen jaarlijks mee aan schoolsportactiviteiten. Jaarlijks worden er vele verschillende
sporttoernooien voor basisschoolleerlingen gehouden. We kunnen echter niet aan elke sport en/of
toernooi deelnemen.
Er wordt een talentenfestival georganiseerd. Kinderen, uit de groepen 5 tot en met 8, die hun talent
(bijvoorbeeld zingen, een instrument bespelen of dansen) willen tonen, kunnen zich hiervoor
opgeven. Er is een jury die de talenten beoordeelt. De klassen, ouders, broertjes/zusjes, opa’s/oma’s
vormen het publiek.
Op een vrijdag per maand is een aantal groepen verantwoordelijk voor de maandpresentatie. De
betreffende groepen presenteren door middel van een verhaal of gedicht, een toneelstukje, muziek
en dans of op een andere manier een programma, waarin ze laten zien waar ze de afgelopen periode
mee bezig zijn geweest. Soms presenteren ze een programma wat daar los van staat, maar de moeite
waard is om een ander te laten meebeleven. Soms is het maand optreden gekoppeld aan een thema
dat speelt in de school, of een viering zoals Kerst. De voorstelling wordt twee keer gegeven (voor en
na de pauze). Ouders van kinderen die de maandpresentatie verzorgen, zijn welkom en kunnen op
de bovenverdieping plaatsnemen. Vanwege de gebruikersvergunning en art. 10 van de Arbowet, zijn
we genoodzaakt een verdeling aan te brengen in de tijden voor bezoekers. Kinderen jonger dan 4
jaar kunnen niet toegelaten worden. Verder stellen we het op prijs dat u de hele voorstelling
bijwoont en niet tussentijds vertrekt.
Rondom de feestdagen, zoals St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsdag vinden diverse
activiteiten plaats.
De ouderraad heeft bij de organisatie van de verschillende activiteiten een belangrijke rol. Bij de
catering wordt rekening gehouden met kinderen die bepaalde voedingsstoffen niet mogen hebben.
Ieder jaar komt ook weer de tijd van de schoolreizen: op tijd plannen maken en hopen op mooi
weer. Voor alle groepen wordt er elk jaar een schoolreis georganiseerd.
 groep 1 en 2 hebben een bosfeest in het Kniphorstbos.
 groep 3, 4, 5 en 6 bezoeken een pret- of activiteitenpark.
 groep 7 gaat 2 dagen naar Ellertshaar.
 groep 8 gaat 3 dagen naar Ameland.
Voor de schoolreizen hoeft niet apart betaald te worden. De kosten van de schoolreizen zijn
opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.
Aan het eind van een schooljaar organiseren we in samenwerking met de vakleerkracht
bewegingsonderwijs een sportactiviteit waar alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 aan deelnemen.
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De dag wordt georganiseerd op de sportvelden of in en rondom het zwembad (afhankelijk van de
weersomstandigheden).
In het kader van een project, naar aanleiding van bepaalde lessen of wanneer zich interessante
mogelijkheden aandienen, kunnen de leerkrachten beslissen om met een groep op excursie te gaan.
De laatste schooldag krijgt altijd een feestelijk tintje en zo sluiten we het schooljaar gezamenlijk af.
U krijgt te zijner tijd nader bericht over de verschillende activiteiten middels de nieuwsbrief,
Mijnschoolinfo of via de website van de school. Data worden ook vermeld in de kalender van
Mijnschoolinfo.
Tijdens feestelijke activiteiten of excursies kan het voorkomen dat er gewijzigde schooltijden worden
gehanteerd. U ontvangt daarover altijd vroegtijdig bericht, zodat u rekening kunt houden met de
opvang van uw kind(eren). Als gewijzigde schooltijden problemen veroorzaken, kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht. Gezamenlijk kan dan naar een passende oplossing worden gezocht.
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