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18 september 2017 

Jaarverslag Activiteiten Commissie schooljaar 2016/2017 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Elk jaar ondersteunt de Activiteiten Commissie (AC) het leerkrachtenteam bij de organisatie 

en uitvoering van een aantal feesten en uitjes door het schooljaar heen. In dit jaarverslag 

geven wij een overzicht van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en hoe wij dit 

gefinancierd hebben. U vindt tevens een overzicht van de geplande activiteiten en een  

bijbehorende begroting voor het komende schooljaar.  

 

 
Schoolreisje 
Met een heel jaar vol feestelijke activiteiten voor de boeg, zijn we het jaar dicht bij huis 

begonnen.  

De kinderen uit de groepen 1 en 2  gingen ezeltje rijden bij de Koperen Ezel in Emst. Een 

gezellige bestemming waar veel te doen is en waar de kinderen heerlijk konden spelen. En 

met de frietjes kregen ze hun buik ook wel vol. 

Alle andere kinderen verzamelden zich in het bos langs de weg naar Nunspeet. Onder 

leiding van de jongens en meiden van Buitendoor speelden, bouwden, klommen, renden 

en puzzelden de kinderen in het bos. Het bouwen van een katapult lukte nog wel, maar 

voor het schieten moest je toch echt wel spierballen hebben. Met hun groepje zaten alle 

kinderen in het gras lekker te lunchen om even op krachten te komen. En na afloop was er 

voor iedereen nog een ijsje van de Ijsboerderij.  
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Sinterklaas 
Al direct na de aankomst van Sinterklaas in Nederland werd ook op school een start 

gemaakt met de gezellige Sinterklaastijd. De school werd versierd, er werden pepernoten 

gebakken, de schoen werd gezet, rommelpieten maakten er uiteraard een fikse zooi van 

en instructiebriefjes circuleerden rond. Een drukte van belang. 

Op 2 december verwelkomden we Sint en zijn pieten weer op school. De bakpiet had juf 

Simone gevraagd om alvast te beginnen met pepernoten bakken, maar juf Simone had 

duidelijk last van zwangerschapsdementie. Alles brandde aan. Paniek alom! 

Gelukkig was de brandweer dichtbij en die pikte Sinterklaas onderweg ook meteen op. Het 

feest kon beginnen! 

Groep 1 t/m 4 bezocht Sint en zijn pieten in de Borg. Alle kinderen toonden hun geleerde 

dansjes, liedjes en kunsten en werden beloond met pepernoten en cadeautjes in de klas. 

Groep 5 t/m 8 maakten weer de mooiste suprises. 

We kijken terug op een gezellige en geslaagde Sinterklaastijd! 

 

 
Kerst 
Op donderdag 22 december hebben we kerst gevierd op school. 's ochtends hebben de 

kinderen onder begeleiding van het team en hulpouders zich kunnen uitleven op artistieke 

en sportieve wijze aan de hand van een spelletjescircuit. Deze bestond uit de volgende 

onderdelen : een hindernisbaan, bestekzakje en servetring knutselen en versieren, 

kerstboompjes maken, kerst knutsel pakket, kerstquiz, kerstfoto, en een kerstfilm. Tussendoor 

werd iedereen getrakteerd op warme chocolademelk met marshmallows. 

Om 12 uur waren de kinderen vrij.  

Vanaf 17:15 uur werden de leerlingen weer muzikaal ontvangen op school en werden alle 

heerlijke gerechten door de kinderen naar de lokalen gebracht. 

Om 17:30 begon het feestelijke kerstdiner in de eigen lokalen. De kinderen zagen er 

prachtig uit, de lokalen waren heel sfeervol versierd en het samen dineren was super. 

Ondertussen in de borg en op het plein was het reuze gezellig voor de ouders. Binnen was er 

erwtensoep en broodjes worst. Buiten stonden mooi verlichtte kraampjes waar je glühwein 
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en warme chocolademelk kon krijgen. Voor stichting 'make a wish' werden kerstbroden 

verkocht. 

Op vrijdagochtend was de drukbezochte kerstviering in de Grote Kerk in Epe. Met elkaar op 

zo'n indrukwekkende plek is altijd een bijzondere ervaring.  

Terug op school heeft iedereen nog een gezellige ochtend gehad en was er een lekker 

koekje en drankje voor allen.  

Om 12 uur was iedereen uit.  

 

  
Carnaval 
Dit jaar hadden we weer onze eigen Prins en Prinses Carnaval (Tijn van Putten en Charlotte 

Hoogerhuis) met hun adjudanten Felix en Dominic, allemaal uit groep 7. Samen met hun 

collega’s van Carnavalsvereniging De Darpspompers en de Raad van Elf gingen ze de 

optocht door het dorp voor. Iedereen mocht dit jaar zelf zijn of haar kostuum bedenken. 

Nou, dat hebben we geweten! Er waren prachtige karren gebouwd en de mooiste 

kostuums gemaakt. Wat een werk had iedereen ervan gemaakt! In de spetterende 

modeshow  liepen alle kinderen over de catwalk om hun kostuums goed te laten zien. Om 

12.00u ging iedereen in polonaise richting huis.  

  
Pasen 
In de Paasweek stonden we op drie dagen stil bij de aanloop naar Pasen. Op de vrijdag 

vóór Palmpasen liepen de kinderen van de onderbouw met hun zelfgemaakte 

Palmpaasstok een rondje door het dorp. De optocht trok veel bekijks en niet alleen van 

ouders. De kinderen van de bovenbouw vormden een erehaag op het schoolplein. Op de 

woensdag vóór Pasen had de nieuwe Paashaas haar eieren ‘verloren’ op het schoolplein 

en de kinderen kwamen haar helpen zoeken. Natuurlijk was ze die niet echt verloren, de 
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kinderen van de bovenbouw hadden de eieren verstopt voor de kinderen van de 

onderbouw. Dat ze daarbij verstopplekken hadden gevonden waar wij niet aan gedacht 

hadden en waar de kleuters echt niet bij konden, maakte het eigenlijk alleen maar leuker. 

Bij terugkomst in de klas stond voor alle kinderen een zakje paaseitjes klaar. Ook voor de 

kindjes die met hun ouders meekwamen voor een intakegesprek.   

Op Witte Donderdag kwamen we samen in de kerk om stil te staan bij het Laatste 

Avondmaal en het brood te laten breken door Pastor Vroom. Wat waren er ook veel ouders 

in de kerk! Fijn dat we zo samen konden luisteren naar het verhaal van Petrus. Het gebroken 

brood namen de kinderen vervolgens weer mee terug naar school om daar met ‘wijn’ 

(euh…Dubbelfriss dus) het brood te delen.  

 

 
Koningsspelen 
Onder de enthousiaste leiding van de Koningsspelen-vaders schoven de kinderen al vroeg 

aan de ontbijttafel aan bij kampeerboerderij de Berghoeve. Snel een boterham met jam 

erin en hup naar buiten. Daar stonden weer de leukste en stoerste spelletjes klaar. Van een 

hele ochtend buitenspelen krijg je natuurlijk wel trek, maar gelukkig stond de BBQ al aan 

met daarop hamburgers. Na de lunch kwamen de echte uitdagingen voor de kinderen uit 

de bovenbouw. Niks geen kinderachtige spelletjes meer. BEST KINGSGAMES EVER!!! 

 

 

  

Juffendag 

Dit jaar vierden alle kinderen Juffendag met hun eigen juf in de klas. De juffen hadden van 

de AC geld gekregen om er een leuk feestje van te maken. Ook best wel relaxed hoor, zo’n 

dagje spelletjes doen en filmpjes kijken in plaats van rekenen en spellen. Was het elke dag 

maar Juffendag!  
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Avond4daagse 
Okay, dit jaar liepen zoveel kinderen mee dat wij ook niet wisten wat we zagen. Uiteindelijk 

liepen 107 kinderen mee. Twee kinderen liepen zelfs voor de 9de keer mee! Met de hulp van 

enthousiaste ouders en juf Mirthe konden we iedereen ook dit jaar weer voorzien van 

drinken en een snack.  Het was elke avond weer een mooi gezicht om zo’n grote groep 

kinderen te zien wandelen in onze schoolshirts. We zijn heel erg trots op alle deelnemers. 

Iedereen heeft de eindstreep gehaald en kreeg op vrijdag een mooie medaille. De ijsjes 

hadden we dit jaar maar even in de vriezer laten liggen en hebben we een weekje later op 

school uitgedeeld. Het was namelijk een natte en beetje koude Avond4daagse. Maar wel 

een heel gezellige! 

 

 
Schoolfeest 85 jaar St. Bernardusschool 
Maanden hebben we aan de voorbereiding gewerkt en op 30 juni was het eindelijk zover: 

het schoolfeest. Omdat de school dit schooljaar 85 jaar bestond, hadden we een feestelijke 

dag georganiseerd voor alle kinderen, alle ouders en alle broertjes en zusjes.  

We openden het feest in de kerk met een viering waarin Pastoor Daggenvoorde ook 

vertelde over de oprichter van de school, Pastoor Som. Na de viering stond op het 

schoolplein de koffie en de taart klaar en vertrokken al snel de eerste groepjes fietsers voor 

een fietstocht langs verschillende rustposten waar ouders klaarstonden met opdrachten, 

drinken en bloemen. Halverwege stond de lunch klaar bij de Schaapskooi. De juffen 

hadden nog nooit zoveel boterhammen gesmeerd. We hebben zelfs nog brood bijgehaald! 

Na de fietstocht stonden in de PWA hal spelletjes voor de kinderen klaar. Bij de hockeyclub 

gingen de BBQ’s vast aan zodat we op tijd samen de dag konden afsluiten met een echte 

Hawaiiaanse luau (hoewel, we hebben worstjes gedaan, zo’n varken aan een spit is niet 

voor iedereen even prettig). De school kreeg een mooi cadeau: nieuwe schoolshirtjes en de 

kinderen kregen een mooi cadeau van school: een rugtasje en een bidon. Het was een 

hele gezellige dag.  
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Bedankt, Danke, Merci, Thank you, Grazie, Gracias,谢谢，ありがとう 
En zo zijn we het jaar weer rond. Een jaar vol activiteiten, feestjes en vieringen. Daarbij 

hebben we ontzettend veel hulp gekregen van ouders, oud-leerlingen en andere vrijwilligers.  

Heel erg veel dank voor al jullie inzet, creatieve ideeën, BBQ-kennis, kookkunsten, 

knutselkunsten en organisatiekunsten. Dank voor alle keren dat jullie hielpen met het 

schenken van ranja, het wegbrengen van spullen, het regelen van een goed heilig man, 

het schminken van de Paashaas, het rondspringen met de kinderen, het ophalen van 

fietsen met pech, het voorgaan en voorlezen in de kerkvieringen, het inpakken van 

cadeautjes, het smeren van broodjes, het schenken van glühwein, het plakken van pleisters,  

het vouwen en nieten van boekjes, maken van begrotingen en het betalen van rekeningen, 

het regelen van uitjes naar musea, het maken van spinnenwebben om door te klimmen, en 

natuurlijk het maken van alle foto’s. Want gelukkig hebben we de foto’s nog.  
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Financiële verantwoording schooljaar 2016/2017 
De Ouderbijdrage Activiteiten vormde dit jaar weer onze financiële basis. In onderstaande 

tabel geven wij u graag inzicht in onze uitgaven.  

Budgetverantwoording schooljaar 2016-2017 

      2016-2017     
   activiteit per kind begroot uitgegeven uitgave per kind saldo 

sinterklaas € 7,00 € 1.085,00 € 989,60 € 6,38 € 95,40 

kerst € 5,00 € 775,00 € 584,92 € 3,77 € 190,08 

carnaval € 1,00 € 155,00 € 38,97 € 0,25 € 116,03 

pasen € 0,25 € 38,75 € 48,82 € 0,31 -€ 10,07 

sportdag/koningsspelen € 1,50 € 232,50 € 262,16 € 1,69 -€ 29,66 

juffendag € 1,00 € 150,00 € 115,48 € 0,75 € 34,52 

schoolfeest /lustrum € 3,00 € 450,00 € 2.133,92   -€ 1.547,79 

    € 136,13       

musical groep 8 € 0,75 € 112,50 € 111,84   € 0,66 

diversen € 0,50 € 75,00     € 75,00 

investeringen   € 0,00     € 0,00 

totaal ouderbijdrage € 20,00 € 3.073,75 € 4.285,71 € 28,57 -€ 1.075,83 

        

Aparte bijdrage       

schoolreisje groep 1-4 € 10,00 € 280,00 

€ 1.180,17 

  

€ 249,83 schoolreisje groep 5-8 € 10,00 € 1.150,00   

            

opname reserves 
    

-€826,00 

eindsaldo   €0,00 

 

Toelichting 

De extra uitgaven voor het school/lustrumfeest zijn gefinancierd uit de opgebouwde 

reserves. De reserves zijn onstaan omdat we sommige jaren toch iets hebben weten over te 

houden van de binnengekomen ouderbijdrage. 

Begroting schooljaar 2017/2018 
Ook voor het komende schooljaar doen wij weer een beroep op alle ouders voor een 

financiële bijdrage voor het organiseren van alle activiteiten en het eten en drinken tijdens 

de feestjes en vieringen. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van onze te 

verwachte uitgaven. Hierbij gaan we uit van gemiddeld 160 kinderen. 
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Budgetvoorstel schooljaar 2017-2018 

2017/2018     

activiteit per kind begroot 

sinterklaas € 7,00 € 1.120,00 

kerst € 5,00 € 800,00 

carnaval € 0,95 € 152,00 

pasen € 0,35 € 56,00 

sportdag/koningsspelen € 1,50 € 240,00 

juffendag € 1,00 € 160,00 

schoolfeest /lustrum € 3,00 € 480,00 

musical groep 8 € 0,70 € 112,00 

diversen € 0,50 € 80,00 

investeringen   € 0,00 

totaal ouderbijdrage € 20,00 € 3.200,00 

   schoolreisje gr 1-2 €15,00 €375,00 

schoolreisje gr 3-8 €25,00 €3125,00 
 

 

Toelichting 

 De ouderbijdrage Activiteiten komt voor komend jaar weer uit op €20,-- per kind. De 

bijdrage blijft daarmee gelijk aan de afgelopen jaren;  

 De bijdrage voor het schoolreisje staat los van de ouderbijdrage en is een aparte 

bijdrage; 

 De deelname aan de avond4daagse is op individuele basis en de bijdrage voor 

deze activiteit is dan ook niet opgenomen in de ouderbijdrage; 

 Voor een meer gedetailleerd overzicht van uitgaven en begroting of voor 

uitgebreide evaluaties van de verschillende activiteiten, kunt u terecht bij  Marc 

Alberts of kunt u een mailtje sturen naar ac@stbernardusschool.nl. 

 

AC 2017/2018 
Elk jaar nemen we weer afscheid van een aantal AC-leden die plaatsmaken voor nieuwe 

leden. Van de huidige AC blijft alleen Marc Alberts, hij zal ook het komend jaar 

penningmeester zijn. Jan Geert Schippers neemt de voorzittershamer op, Marlous Linthort is 

de nieuwe secretaris. Naast Jan Geert en Marlous zullen de volgende ouders de AC 

versterken: Simone Blenkers, Gabe Bleeker, Debby Vreekamp, Jacqueline Niers, Bart 

Zwetsloot, Marlous Linthorst, Sarah van Wijngaarden, Astrid Regterschot en Harold Bruin.  

Wij wensen hen veel plezier en veel succes het komende schooljaar.  

 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u zich vast opgeven als hulpouder? U kunt iemand van de 

nieuwe AC aanspreken op het schoolplein of een mailtje sturen naar 

ac@stbernardusschool.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

AC 2016/2017 

 

Reenske Remkes  Gerlinde Schuite  Brenda van Bindsbergen Loes ten Raa  

Atty van der Wiel  Marjo van Heerde Marjolijne Meuleman   Marc Alberts 
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