Jaarverslag ActiviteitenCommissie (AC) 2019/2020
Leden per augustus 2019
Maura Schuurmans
 Ypie Cornelder (gestopt in oktober 2019)
 Nynke Boersma
 Dineke Haanstra
 Margreet van Buren
 Patrick Delhaye (gestopt in het voorjaar)
Lucy Voortjes
Esther Vriesema
Marlinn de Groot (slapend lid i.v.m. studie)
Ypie Jongsma – penningmeester
Nynke Zeijlemaker (namens het team)
 Mathilde Heidema komt in het voorjaar ons versterken

Nieuwe leden voor het schooljaar 2020 - 2021
Helaas is er geen aanwas aan nieuwe leden. (Mathilde Heidema was vorig jaar al gestart).
Wel is er een Hulpouder-groep gekomen in WhatsApp waarin ouders zitten die graag willen helpen
bij activiteiten (of bij de organisatie daarvan). Lucy en Marlinn van de AC zijn ook overgestapt naar
de Hulpouder-groep.
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Algemeen
We hebben ons het afgelopen jaar weer met veel plezier ingezet voor activiteiten op school.
Een klapstuk dit jaar was de kerstwandeling, waar we met z’n allen enorm van genoten hebben. De
samenwerking met het team van school verliep goed. Als AC leden ervaren we dat door de intensieve
samenwerking er meer creatieve ideeën ontstaan waar de kinderen weer van profiteren.
En wij genieten, want het organiseren van én helpen bij activiteiten op school, vergroot de binding
en betrokkenheid bij school. En enthousiaste, tevreden en leergierige kinderen inspireren nog meer!

Corona
Het afgelopen schooljaar kwam Corona in ons land, daardoor konden een aantal activiteiten niet
doorgaan of alleen in aangepaste vorm. Ook hierin mochten wij als AC meedenken en dat heeft
geresulteerd in aan aantal bijzondere activiteiten.
Hulp
Wij zijn altijd nog op zoek naar hulp! De hulpvragen worden uitgezet in de Parro-app door de
leerkracht en in de Hulpouder-groep in WhatsApp.
Hulpouder-groep in WhatsApp
Lijkt het je ook leuk om te helpen bij activiteiten op school? Meld je dan aan voor de Hulpoudergroep in WhatsApp door een mail met je naam en telefoonnummer te sturen naar acnijdjip@pcboleeuwarden.nl of schiet één van de AC leden aan.
Lid worden van de ActiviteitenCommissie (AC)
Vind je naast het helpen, het bedenken van een activiteit helemaal leuk? Dan moeten we jou erbij
hebben in de AC! We blijven altijd op zoek naar enthousiaste ouders. Zo zorgen we er met z’n allen
voor dat we CBS Nijdjip kunnen blijven ondersteunen en organiseren we samen “meer dan het
gewone”. Want uiteindelijk is dat één van de belangrijkste redenen waarom we CBS Nijdjip kozen
voor ons kind. We zien je mailtje graag tegemoet via het mailadres: ac-nijdjip@pcboleeuwarden.nl.

AC activiteiten van schooljaar 2019-2020

Diverse
activiteiten

September




Organiseren / assisteren / adviseren / versieren / catering bij verschillende activiteiten
(bijv. verkeersplein, Koningsspelen, Boekenweek, kerstviering, kerstontbijt, St. Piter etc.).
Aanvragen en opzetten fruitproject (2019/2020 voorlopig laatste jaar i.v.m. te weinig
hulpouders om organisatie rond te krijgen).
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.
Duurzame vlaggenlijnen/slingers laten maken voor school bij dagbesteding Grou.



Mee organiseren van (zakelijke) ouderavond waarin kinderen hun ouders mochten
rondleiden in school. De suikerspin actie (wij zitten met de handen in het suikerspinhaar! Wie
komt ons helpen??) leverde een aantal hulpouders op voor de Hulpouder-groep in
WhatsApp.
Mee organiseren van de kinderboekenweek met gastlessen over vervoer.



Oktober



Organiseren/meehelpen Nijdjipshow “School vol Herrie”- samen met iemand vanuit het
team.




Organiseren van de magische Kerstwandeling door het dorp voor kinderen en ouders.
Kerstbomen en kerstversiering verzorgen en opruimen.




Kerstboomactie van de gemeente Leeuwarden.
Mee organiseren van de Thema week “Gezonde voeding”.



School versieren en meelopen met de intocht van Sint Piter (klassenouders).



Aanwezig zijn tijdens de Open Dag.

November

December

Januari
Februari
Maart



Door Corona maatregelen zijn vele activiteiten niet meer mogelijk en zitten zelfs de kinderen
een tijd thuis aan de keukentafel hun schoolwerk te maken. De AC maakt een
informatiepakket rondom de Bij en het belang van bloemen voor insecten. De kinderen
kunnen hier thuis mee aan de slag. Daarnaast levert de AC zakjes aan met werkbeschrijving
en materiaal om zaadbommen te maken. De kinderen kunnen deze zelf maken en uitgooien
in hun tuin of in het dorp.



Het hele jaar door had de school te maken met het fenomeen “Hoofdluis”. De organisatie van
het luizenpluizen werd ook door de AC gedaan in samenwerking met de LuizenOuder-groep
in WhatsApp. Normaliter worden er na de vakanties luizen geplozen. Echter i.v.m.
hardnekkige aanwezigheid van luizen, resulteerde dit in tweewekelijkse controlesessies, bijna
het hele jaar door. Ondertussen loopt de vraag om hulp bij het luizenpluizen ook via de
Hulpouder-groep in WhatsApp.



Er kwam dit jaar een andere schoolfotograaf , die regelde samen met een assistente de
organisatie binnen school.



Organiseren van een Corona-proof Nijdjip Spektakel “Escaperoom op Nijdjip” samen met
iemand van het team. Het vond dit jaar in een wat ingetogen versie plaats in verband met de
coronamaatregelen.
Afscheid groep 8 organiseren – samen met de leerkrachten en betreffende ouders. Ook dit
was een zeer bijzondere editie i.v.m. Corona. De kinderen hadden een hele speciale dag en
avond (hierin werd ook hun deel van hun schoolreis gecompenseerd).
Voor groep 7 werd nog een Corona-proof juffenfeest georganiseerd.

April

Mei

Juni

Juli





