Activiteitenoverzicht schooljaar 2016/2017
Elk jaar organiseert de school in samenwerking met de ouderraad een aantal activiteiten voor de
kinderen.

De Schoolreis Schoolreis ging dit jaar naar Plaswijckpark in Rotterdam. Groep 7 kon hier
goed zelfstandig door het park en dat vonden ze natuurlijk erg leuk.
Iedereen had het reuze naar zijn zin in de verkeerstuin en in de andere delen van het park.
Zelfs de regen kon de pret niet drukken. En vele van de leerlingen waren zelfs zo stoer om
nog in de water speel plaats te gaan spelen. Het was weer een geslaagde dag!
De Kinderboekenweek Ieder jaar is het in Oktober weer een groot succes met de
Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema: Voor altijd jong! In de ochtend werd er een
voorleeswedstrijd gehouden en in de middag werden er in groepjes workshops gedaan.
Het Sinterklaasfeest werd gevierd op vrijdag 2 december. De Sint en zijn Pieten deden hun
intrede met de bakker van het dorp en werden toegezongen door alle kinderen. Het thema
van het Sinterklaasjournaal vond je terug in het bezoek van de Sint. Het was een gezellige
ochtend .
Het kerstfeest werd dit jaar in de eigen klas gevierd met een overdenking door de kinderen
en de leerkracht zelf begeleid en uitgevoerd. Daarna ging de viering verder met een "Kerst
“buffetje in de klas. De kinderen zagen er netjes uit, net zoals de mooi versierde klas en
tafels. Met ieder een eigen Kerstbord en Beker die ze kregen aangeboden namens de
Ouderraad. Wat hebben ze gesmuld van al de lekkere hapjes en drinken die de ouders (en
Kinderen) hadden gemaakt. Het was een fijn samenzijn.
Het voorleesontbijt in januari vind altijd plaats in de klas, de kinderen nemen zelf hun
ontbijt mee naar school en de ouders verzorgen dan een toneelstukje rondom een boek. De
toneelstukjes worden altijd met veel enthousiasme ontvangen door de kinderen.
Het paasfeest op 13 maart startte met een heerlijk ontbijt, sávonds was er door alle
radarscholen een passion for kids georganiseerd. Het thema: “Jij bent het waard“ : aan de
hand van een spiegelverhaal , afgewisseld met muziek, wilde zij de betekenis van het
Paasverhaal overbrengen aan de kinderen. Het was een mooie avond.
De koningsspelen werden dit jaar gehouden op vrijdag 21 april. Na een gezamenlijk ontbijt
met de kinderen van de Kirreweie vertrok iedereen naar DFS. Na een gezamenlijke warming
up zijn de kinderen in groepjes sportief aan de slag gegaan met allerlei spel- en
sportactiviteiten. De sfeer was goed, het was een gezellige ochtend.

De avondvierdaagse werd gelopen in week van 7-9juni, met medewerking van vele ouders
starten de kinderen om de 5 of 8 km te lopen. Dit is altijd een geslaagd en sportief
evenement.
De spelletjes dag dit jaar was het anders dan anders, het thema was het CIRCUS .’s
ochtends gingen de leerlingen per groep aan de slag met een circus act, waarna het werd
uitgevoerd in een echte circus piste. Na de uitvoering gingen alle kinderen naar hun eigen
klas en kregen ze een heerlijke lunch van pannenkoeken en als nagerecht een ijsje. Het was
een zeer geslaagde dag.

