Jaarverslag Activiteitencommissie (AC) 2017/2018
Leden per juli 2017
Olaf Keur
Ron Koekenbier
Claudia Edelmann (gestopt per einde schooljaar)
Jessica Kooiker
Maura Schuurmans
Margreet van Buren
Lucy Voortjes
Marcel Weijers (gestopt per einde schooljaar)
Esther Vriesema
Marlinn de Groot – Voorzitter
Geert Jan Sloot - penningmeester
Alinda Houwink (namens het team, gestopt per einde schooljaar)
Nieuwe leden voor het schooljaar 2018 - 2019:
Hanneke Anema - Troost
Ypie Cornelder
Nynke Zeijlemaker – namens het team
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Sinds vorige zomer heeft de AC een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester, zij hebben vol
enthousiasme deelgenomen aan de activiteiten van het afgelopen schooljaar. De
activiteitencommissie bestaat uit een groep actieve ouders, die graag bijdragen aan ‘meer dan het
gewone’.
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. De hulpvraag wordt vaak uitgezet via de
Parro-app door de leerkracht, dus houd deze goed in de gaten. Volgend jaar treden er weer een
aantal leden af dus voor schooljaar 2019-2020 zijn we wel weer op zoek naar een aantal enthousiaste
ouders. De AC is nog steeds het beste bereikbaar via de mailadres ac@nijdijp-grou.nl
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organiseren / assisteren / adviseren / versieren / catering bij verschillende
activiteiten (bijv. verkeersplein, Koningsspelen, Boekenweek, kerstviering,
kerstontbijt, St. Piter etc.)
aanvragen en opzetten fruitproject
schoonmaken van de koelkasten telkens voor de vakantie
vergaderen met de MR
organiseren van schoolreisjes (gr. 1-6) - samen met iemand vanuit het team
assisteren bij kijkavond
bijdragen aan zakelijke ouderavond
organiseren / meehelpen Nijdjipshow - samen met iemand vanuit het
team.
meehelpen bij de kerstviering (kerstbomen klaarzetten)
kerstontbijt
kerstbomen en versiering opruimen
kerstboomactie van de gemeente Leeuwarden
meelopen met de intocht van Sint Piter (klassenouder)
aanwezig zijn tijdens de Open dag
eieren verstoppen en helpen op de middag zelf (gr 1-2/ 3-4 en 5-6)
koningsspelen ontbijt assisteren
Koningsdag spelletjes assisteren.
polsstokspringen groep 7-8
organiseren en meehelpen bij Schoonmaak avonden
kinderen en klassen begeleiden tijdens fotoshoot van de schoolfotograaf
meehelpen en meedenken bij het Nijdjipspektakel - samen met iemand van
het team
afscheid groep 8 organiseren – samen met de leerkrachten en betreffende
ouders

