
Jaarverslag Activiteitencommissie Op Dreef 2019-2020 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Nu het schooljaar 2019-2020 op zijn einde loopt kijken we terug naar de georganiseerde activiteiten. 

Ieder schooljaar helpen de leden van de Activiteitencommissie  bij de organisatie van een aantal 

terugkerende vieringen: zoals bijv. Sinterklaas, Kerst, carnaval, de Koningsspelen en Pasen. In 

samenwerking met de leerkrachten uit de desbetreffende werkgroep wordt de viering uitgewerkt en 

opgezet. De taken worden verdeeld en komen bijvoorbeeld neer op: boodschappen doen, feest-

versiering aanbrengen en helpen tijdens de feesten.  

Het is fijn om betrokken te zijn bij deze activiteiten en bij te kunnen dragen aan de organisatie van 

festiviteiten voor de kinderen. Met als resultaat: sfeervolle momenten waarbij zowel leerlingen, als 

leerkrachten en soms ook ouders met elkaar samen zijn en samen vieren! 

Sinterklaas maakte in december een grootse entree: hij kreeg een lift van één van de grote 

vrachtwagens van de familie Aarnoutse en werd enthousiast door alle kinderen ontvangen en 

toegejuicht. Eenmaal binnen brachten Sint en Pieten elke klas een bezoekje, er werd volop gezongen 

en gedanst. Uiteraard had de Sint een aardig woordje voor elk kind met een kadootje erbij! Vanaf 

groep 5 verrasten de kinderen elkaar met hun eigen creaties in surprise-vorm.  

Op donderdag 19 december vierden we Kerst op Op Dreef; met overdag een viering in de kerk en 

kerststukjes maken. De kinderen werden ’s avonds terug op school verwacht voor dit keer een 

Kerstdiner in buffetvorm. Met daarbij allerlei gerechtjes door de kinderen en hun ouders bereid! Het 

was een prachtig buffet met voor elk wat wils met dank aan alle ouders en kinderen! De kinderen 

keken hun ogen uit bij het zien van al dat lekkers en vulden gretig hun bordjes. Trots ook op hun 

eigen gerecht! Na afloop werden de ouders getrakteerd op lekkere glühwein en chocolade melk. Het 

was een geslaagde avond in kerstsfeer! 

In februari werd er volop gecarnavald in Aardenburg; ook op Op Dreef werd er gehost en gedanst! 

De jaarlijkse paaseiactie werd dit schooljaar stopgezet vanwege maatregelen omtrent het Corona-

virus. Dat is spijtig; want met deze actie kunnen wij extraatjes voor de kinderen bekostigen. Ouders 

zijn via de nieuwsbrief geïnformeerd over het stopzetten van de actie; met het verzoek om de 

kinderen te helpen bij de teruggave van het geld: hiervoor onze dank!  Een klein deel van de eitjes is 

alsnog afgenomen. We hebben de ontwikkelingen afgewacht en zijn uiteindelijk na het volledig 

opengaan van de school tot de actie gekomen: help ons van de paaseitjes af! Zo hopen we de eitjes 

alsnog te verkopen en zo het verlies wat te beperken. Bedankt voor uw steun hierbij!! 

Ook de geplande festiviteiten bij Pasen en de Koningsspelen konden helaas niet doorgaan. We kijken 

uit naar een nieuw schooljaar in goede gezondheid voor iedereen! 

 

alvast een fijne zomervakantie gewenst, 
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