Jaarverslag Activiteitencommissie (AC)
2016/2017

Leden per juli 2016
 Olaf Keur
 Ron Koekenbier
 Claudia Edelmann
 Jessica Kooiker
 Maura Schuurmans
 Margreet van Buren
 Alinda Houwink (namens het team)
 Erik Heddema – penningmeester -> gestopt per einde schooljaar
 Jouke Bloem-> gestopt per einde schooljaar
 Carina Klinkert -> gestopt per einde schooljaar
 Mathilde Heidema -> gestopt per einde schooljaar
Nieuwe leden voor het lopende schooljaar:
 Marlinn De Groot – voorzitter
 Geert Jan Sloot - penningmeester
 Lucy Voortjes
 Marcel Wijers
 Esther Bosma-Vriesema

Klassenouders 2016/2017
Groep 1- 2
Claudia Maura
Groep 3
Mathilde
Groep 4-6
Jessica, Ron
Groep 5
Olaf, Carina
Groep 7-8
Margreet, Jouke

Algemeen
Sinds deze zomer heeft de AC een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Wij wensen
Marlinn en Geert Jan heel veel plezier bij het uitoefenen van hun taken. Sinds het afgelopen
schooljaar is de AC het beste bereikbar via de mailadres ac@nijdijp-grou.nl . Op moment zijn we niet
op zoek naar nieuwe leden voor de AC, maar natuurlijk wel naar ouders die graag bij bepaalde
activiteiten als hulpouders willen helpen.

Wat heeft de AC afgelopen schooljaar o.a. gedaan
Diverse activiteiten





organiseren / meehelpen / versieren / catering bij verschillende
activiteiten (bijv. verkeersplein, Koningsspelen, Boekenweek,
kerstviering) voorleesontbijt, St. Piter etc.)
aanvragen en opzetten fruitproject
schoonmaken van de koelkasten telkens voor de vakantie



organiseren van schoolreisjes (gr. 1-6) - samen met iemand vanuit het
team

November




organiseren / Lampionnen knutselavond
organiseren / meehelpen Nijdjipshow - samen met iemand vanuit het
team.

December



meehelpen bij de kerstviering (kerstbomen klaarzetten)

Januari



Kerstboomactie van de gemeente Leeuwarden

Februari



Meelopen met de intocht van Sint Piter (klassenouder)

Maart



Aanwezig zijn tijdens de Open dag

April



Eieren verstoppen en helpen op de middag zelf (gr 1-2/ 3-4 en 5-6)

Mei



Polsstokspringen groep 7-8

Juni




organiseren / meehelpen bij Schoonmaak-avond
kinderen/klassen begeleiden tijdens fotoshoot van de schoolfotograaf

Juli




meehelpen bij de afscheidsavond van groep 8
organiseren / meehelpen Nijdijpfeest - samen met iemand vanuit het
team
organiseren / meehelpen Afsluiting met ouders

September
Oktober



