Jaarverslag AC SWS De Klipper 2017-2018
Samenstelling AC
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De activiteitencommissie houdt zich in samenwerking met het team bezig met het organiseren van de diverse activiteiten voor de kinderen op school. Hieronder volgt een korte terugblik naar de activiteiten van 2017-2018.
Sinterklaas
Zoals elk jaar stonden we met zijn alle te popelen om Sinterklaas en zijn pieten in Luttelgeest binnen te halen. Het
grote plein op de Lange Brink was prachtig versierd en stond vol met zingende kinderen. En aangezien Sinterklaas zich dit jaar van zijn sportieve kant liet zien, hadden de kinderen van alles bedacht om Sinterklaas hierin te
ondersteunen. Zo was er een work-out op muziek en wat de denken van de massage stoel om na al die inspanning even in uit te rusten? We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas dat erg kon waarderen ☺.
Na het warme onthaal is Sinterklaas voor een klassenbezoekje met de kleuters mee gegaan naar de Rank. ’s
Middags stond het bezoek aan de Klipper op het programma. Wat fijn dat Sinterklaas en zijn grappige pieten toch
altijd tijd hebben voor zo’n persoonlijk bezoekje. En gelukkig na vertrek van Sinterklaas heel veel blije kindergezichtjes met prachtige cadeautjes in de handen en 2 scholen met heel veel verscheurd inpakpapier en pepernoten op de grond. Kortom een heerlijke chaos, precies zoals dat hoort. Waar ook nog over moet worden verteld is
de fantastische hulp die de kinderen uit groep 5 tot en met 8 hebben geboden. Omdat Sinterklaas ongelofelijk
druk is, helpen zij Sinterklaas door een surprise voor een klasgenootje te maken. Met een envelop vol geld zelf op
stap om een cadeau te kopen en deze daarna zo creatief mogelijk verpakken. Alles moet uiteraard in het diepste
geheim gebeuren. Voor de kinderen die hier zelf wat moeite mee hebben organiseert de AC altijd 2 middagen
waarop verschillende ouders komen helpen om samen een fantastische surprise in elkaar te knutselen. En met of
zonder hulp van deze lieve ouders wat zijn de surprises allemaal geweldig geworden; heuse kunstwerkjes!
Kerst
Met de kerstactiviteit konden de kinderen zich inschrijven voor diverse workshops. Enkele opties waren het maken van zelf verzonnen kersttraktaties. Zo kwamen de heerlijkste prikkers tot stand en werden er koekjes met gezichtjes bereid. En uiteraard hoort het proeven van de eigen creaties ook tot de taken van een goede chef kok ☺.
Normaal gesproken is er op school veel aandacht voor het kleuren en schrijven tussen de lijntjes en dat ze dit al
aardig onder de knie hebben blijkt maar weer uit de prachtige kerstkaarten die tijdens de workshop hand-lettering
zijn gemaakt. Een workshop die vooral bij de meisjes in de smaak lag. Bij de jongens was er meer animo voor de
workshop waarbij er met hout, hamer, spijkers en wol een mooie kerstboom werd gemaakt. De stilte waarbij de
meiden vol concentratie aan het handletteren waren stond in groot contrast met de herrie die de kinderen met de
hamer en spijkers wisten te produceren. Lang leve de verschillen! En er is geen kerst compleet zonder een prachtig kerststukje op tafel dat een lekkere dennengeur verspreidt. Van al dat geknutsel krijg je honger. Na de workshops was er de kerstlunch. Met z’n allen hebben we op De Klipper zitten smikkelen van de lekkere broodjes,
croissantjes, warme sausijsje en worstenbroodjes en een heerlijk danoontje als toetje.
Carnaval
Carnaval stond ook dit jaar weer in het teken van “De Klipper got talent”. En ondanks dat behaalde successen in
het verleden geen garanties bieden voor de toekomst, was het weer 1 groot spektakel. In sommige klassen waren
er zoveel kinderen die zich enthousiast hadden aangemeld, dat er zelfs middels voorrondes in de eigen klas een
eerste selectie moest worden gemaakt. De ochtend bestond uit een aaneenschakeling van hoogtepunten. Kortom
genieten voor jong en oud. En dat naast de kinderen het team en de ouders ook wel weten hoe je een feestje
moet bouwen, bleek wel uit de 2 surprise acts!
Open dag
Elk jaar hebben we op school een open dag. Er staat dan koffie en thee voor belangstellenden klaar die eens een
kijkje in school willen nemen terwijl er gewoon les wordt gegeven. Hier komen bijvoorbeeld ouders op af die op
zoek zijn naar een school voor hun kind of een opa die eens in de klas van zijn kleinkind wil kijken. De rondleiding
wordt traditiegetrouw door groep 8 verzorgd. Zij kennen uiteraard de weg met de ogen dicht en weten als geen
ander hoe het in er De Klipper aan toe gaat. Maar met de voorbereidingen van de fusie nog in volle gang was het
lastig een voorstelling te krijgen van de nieuwe school….

Pasen
Met Pasen konden dit jaar de pinken omhoog, want er werd een heuse high tea georganiseerd. Elk kind had als
opdracht om voor 6 kinderen een kleine high tea lekkernij mee te nemen. En jawel de prachtig gedekte tafels in
alle klassen stonden vol met etagères met heerlijke hapjes. Van mini brownie tot fruitspiesje om uit te kiezen. En
natuurlijk niet te vergeten waren er paaseitjes en héééééél veel soorten thee. Voorafgaand aan de high tea hadden de kleuters een bordje versierd. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben zelf een theeglas beschilderd. Waarschijnlijk staat er nu nog steeds een mooi theeglas of versierd bordje in uw eigen servieskast. De viering die
volgde op de high tea was ook erg leuk.
Koningsdag
Om het team tijdens de drukke voorbereidingen die gepaard gaan met de fusie van de scholen een beetje te ontlasten is er dit jaar tijdens de organisatie van de koningsspelen gekozen voor een samenwerking met La Danza.
De ochtend werd gestart met een gezamenlijke warming up. Hierna waren er diverse leuke sportieve spelletjes te
doen. De kinderen werden door elkaar gemixt en gingen alle spelletjes bij langs. Grote dank voor alle ouders die
ook dit jaar weer helpen geholpen met de Koningsspelen!
Fotograaf
Het blijft altijd weer een uitdaging om precies op het goede moment een foto te knippen. Bent u zelf ook altijd net
te laat? Geen nood in recordtijd maakt onze professionele fotograaf een leuke portretfoto van uw kind, met broertjes en zusjes en natuurlijk één met alle kinderen en juffen/meester uit de klas. En wat niet vergeten moet worden
is de onmisbare hulp van Suzanne en Imca die op het laatste moment de snottebel nog even wegwerken, zorgen
voor afleiding of de haarlok uit het gezichtje strijken.
Fusie
Het gesprek over de fusie vormt een rode draad door onze vergaderingen van afgelopen jaar. Uiteraard hebben
we gekeken naar een invulling van de AC van de nieuwe school. Al snel bleek dat de AC’s van de Klipper en
Rank onderling niet veel verschillen. Een fusie zal daarom niet veel wijzigingen met zich meebrengen. Ook volgend jaar zullen wij ons vol enthousiasme inzetten om leuke activiteiten voor uw kind te organiseren. De jaarlijkse
vrijwillige bijdrage blijft € 20. En goed nieuws: ons huidige team wordt uitgebreid met Leonie van Wijk en Froukje
Krol. Welkom!
Tot slot nog even een bedankje aan u als ouder voor uw ondersteuning tijdens een van de activiteiten of voorafgaand aan een activiteit zoals bijvoorbeeld het versieren van een school in de decembermaand. Dank hiervoor.
We hopen dat wij ook komend jaar weer op u kunnen rekenen; samen maken we het mogelijk!

