
Jaarverslag Activiteitencommissie Op Dreef 2020-2021 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Zoals ieder jaar blikken wij in dit jaarverslag terug op de activiteiten van het afgelopen schooljaar. 

Aangezien dit jaar helaas in teken stond van Corona en alle maatregelen hierbij,  hebben er minder 

activiteiten plaats kunnen vinden.  

Vanaf de herstart op school is met leerkrachten en ac-leden per geplande activiteit gekeken hoe we 

toch op een gepaste manier aandacht konden geven aan bijzondere gelegenheden.  

 

Zo werd er op donderdag 1 april Pasen gevierd in de groepen, het traditionele paasverhaal werd 

bekeken in de klassen en er werd een paasmandje geknutseld. Daarnaast werden alle kinderen in de 

klas getrakteerd op frietjes. Gelukkig had ook de Paashaas aan onze kinderen gedacht; voor elk kind 

lag een ei verstopt in het bos aan de Wandeldreef. 

Vrijdag 23 april vonden de Koningsspelen in plaats! De kinderen konden lekker bewegen tijdens het 

Renspel of Zwinspel dat gespeeld werd. In de eigen klas werd geknutseld, gedanst en gespeeld. 

Daarbij konden alle kinderen genieten van een traktatie in de ochtend en ’s middags een verfrissend 

ijsje! 

Om de kinderen toch een “extra” activiteit aan te bieden aan het einde van het schooljaar, hebben 

het team en AC-leden de koppen bij elkaar gestoken om een mooi schoolfeest te organiseren in de 

laatste schoolweek. Afgelopen maandag vond dit feest plaats, op het Sportpark, onder een stralend 

zonnetje! De kinderen kregen verschillende sportieve workshops/spelletjes aangeboden: van tennis, 

voetbal en zwemmen, tot dansen, minigolfen en lasergamen. De jongsten werden verrast door de 

trucs van ballonnenclown Wally. Voor eten en drinken werd gezorgd, het Droomijsje kwam ook nog 

even voor verkoeling zorgen! Fijn dat er zoveel ouders en grootouders, oudere broers en zussen 

konden helpen. Dat maakte deze dag tot een geslaagde afsluiting van dit bijzondere schooljaar! 

 

Namens alle leden van de activiteiten commissie Op Dreef een fijne zomervakantie! 

 

Jera Rammelaere, Boukje Paridaen, Hannie Rosseel, Linda Poissonnier, Bernadette Geene,  

Sheila van Loenen, Carolien Koens, Evelien Schol en Natasja Paridaen 

 


