
Jaarverslag Activiteiten Commissie 2019-2020 
 
Leden: Diana van Gijzen, Brenda van der Stad, Mariska Koolwijk, Meta Versteegh, 
Sjoukje Lindenburg, Joyce van den Heuvel, Suzanna Verheij en Marissa Mouris.  
 
Herfst: 
Er heeft dit schooljaar geen herfstactiviteit plaatsgevonden in verband met het laat 
starten van het schooljaar en de extra activiteit die rondom 75 jaar bevrijding in mei 
2020 zouden plaatsvinden.  
 
Sinterklaas: 
Ook dit jaar kwam de sint weer met de boot aan in Ammerstol. Het was weer één 
groot kinderfeest. Voor alle kinderen is door de Ouderraad een cadeautje ter waarde 
van € 5,00 gekocht. De kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben eveneens een 
surprise gemaakt en daar voor € 3,50 eigen geld nog een cadeautje aan toegevoegd. 
Voor dit principe is gekozen, omdat in het verleden is gebleken dat sommige 
kinderen voor het totaalbedrag wat door de ouderraad werd bekostigd een cadeautje 
ontvangen, maar door sommige kinderen dit bedrag ook deels voor het materiaal 
voor de surprise werd benut. Dit leidde soms tot scheve gezichten. Op deze manier 
gaat ieder kind met een leuk cadeau naar huis. Verder hebben we voor 
schoencadeautjes, strooigoed en een lekkere lunch voor het team, de AC en de Sint 
en zijn pieten voor na het feest gezorgd. Het Gebouw, het geluid, de boot, de 
gemeente voor de hekken, de cadeaubonnen voor de Sint en pieten en verder voor 
de mensen die ons helpen om deze dag voor alle kinderen onvergetelijk te maken, 
de AC regelt het allemaal! 
 
Kerst: 
In de ochtend is er met medewerking van vele hulpouders een knutselcircuit opgezet. 
De kinderen konden vooraf aangeven welke knutselactiviteit ze wilden doen. Zo kon 
er o.a. worden gekozen uit: sneeuwpoppen maken, kerststukjes maken, veel 
verschillende soorten kerstknutsels, waxinelichtjes houders etc. Zowel de onderbouw 
als bovenbouw is de middag vrij geweest. Net als voorgaande jaren werd er door de 
ouders van de kinderen een overheerlijk buffet aangeleverd voor een gezellig 
kerstdiner op donderdagavond 19 december 2019. De kinderen vinden dit altijd erg 
lekker en gezellig. Het drinken voor bij het eten regelt de AC.  
 
En vervolgens werd de wereld getroffen door het Corona virus. Helaas zijn de 
scholen per 13 maart 2020 voor een langere periode gesloten geweest, hebben de 
kinderen online onderwijs gevolgd en zijn alle activiteiten gecanceld voor de rest van 
het schooljaar. 
 
Afscheidsavond groep 8: 
In verband met het Corona virus heeft de afscheidsavond dit jaar in aangepaste vorm 
doorgang kunnen vinden. Alleen de ouders van de leerlingen zijn uitgenodigd en de 
AC heeft dit jaar de inkopen voor de afscheidsavond, de voorverpakte hapjes, leuke 
bloemetjes voor op de tafel verzorgd. Verder hebben we ook met elkaar de boeken 
gemaakt voor de vertrekkende leerlingen. Ook dit jaar is gekozen voor een A4-ordner 
waarin alle leuke knutsels, werkjes en herinneringen zijn samengebonden. Het was 
ondanks de aanpassingen toch een geslaagde avond voor groep 8! 
 



Na heel veel jaren in de AC te hebben gezeten, hebben we afscheid moeten nemen 
van Diana van Gijzen en Brenda van der Stad. Ook hebben we afscheid genomen 
van Suzanna Verheij die eind juni is verhuisd naar Drenthe. 


