Jaarverslag Activiteitencommissie schooljaar 2018-2019
Taakverdeling afgelopen schooljaar
Diana Nieuwenhuizen

- Voorzitter
- Ouderavond
- Kerst
- Slotavond *

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2015 – 2016
2017 – 2018
2020 – 2021

Bernard Peek

- Penningmeester
- Ouderavond
- Carnaval
- Avond4Daagse
- Slotavond *

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2018 – 2019
2020 – 2021
2023 – 2024

Karin Aarnink

- Secretaris
- Dag van de leerkracht
- Sinterklaas
- Schoolreisje
- Slotavond *

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2018 – 2019
2020 – 2021
2023 – 2024

Ilse Bronwasser

- Scholencross
- Sint cadeautjes
- Lief en leed
- Slotavond *

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2018 – 2019
2020 – 2021
2023 – 2024

Renate de Waal

- Schoolfotograaf
- Sinterklaas
- Nieuwjaarsborrel
- Kleuterfeest
- Slotavond *

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2016 – 2017
2018 – 2019
2021 – 2022

Judith van Wieren

- Sint cadeautjes
- Carnaval
- Avond4Daagse

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2016 – 2017
2018 – 2019
2021 – 2022

Johan Fuite

- Scholencross
- Kerst
- Schoolreisje

Lid sinds:
Herkiesbaar:
Aftredend:

2017 – 2018
2019 – 2020
2021 – 2022

*Slotavond in overleg t.z.t., 4 personen is in principe genoeg
Algemeen
Financiën
De AC is van mening dat voor het schooljaar 2019-2020 de vrijwillige ouderbijdrage verhoogd moet worden tot
€21,- per kind per schooljaar. Komen kinderen tussen 1 januari en 31 maart op school dan is de vrijwillige
ouderbijdrage €11,-, tussen 1 april en 31 mei €5,50,- en na 1 juni €0,-.
Uit het financieel jaarverslag blijkt dat er een tekort is van EUR 565,57.
Er heeft een kascontrole plaatsgevonden en deze is verricht door ouders Carsten van Raalte en Peter Bruijnes.
De financiën van het jaar 2018-2019 worden in de eerstvolgende ouderavond toegelicht.
Lief en Leed
De AC verzorgt altijd keurig en op tijd een attentie aan diegene die dat toe komt. Hiervoor zijn vaste richtlijnen
opgesteld. Deze zijn op te vragen bij de AC. Dit jaar hebben we afscheid genomen van een heel aantal (tijdelijke)
leerkrachten. Ook hebben alle leerkrachten op de slotavond een bedankje ontvangen voor hun inzet voor onze
kids tijdens het afgelopen schooljaar. Dit werd als zeer positief en leuk ervaren!
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Draaiboeken.
Het AC heeft voor iedere activiteit een draaiboek. Deze draaiboeken worden na elke activiteit geëvalueerd en zo
nodig bijgewerkt.

Activiteiten
Jaarlijkse Klassenfoto.
Op 17 september zijn er weer klassenfoto’s gemaakt. Dit jaar zijn er ook portret/pasfoto’s gemaakt, broer/zus
foto’s en een groepsfoto van de hele school. Dit jaar kunnen de ouders voor het eerst de foto’s digitaal bestellen
en betalen. Ook hebben we afgesproken dat we het ene jaar klassenfoto’s en portretfoto’s maken en het jaar erop
de klassenfoto, portret/pasfoto, broer/zus foto en groepsfoto van de hele school. Volgend schooljaar zullen we
dus alleen de klassenfoto en portret/pasfoto gaan maken.
Dag van de leerkracht
Afgelopen jaar hing er op de dag van de leerkracht (5 oktober) in iedere klas een groot hart van gekleurd papier.
De kinderen hebben dit beplakt met post-it briefjes in de vorm van een hartje met daarop complimentjes, spreuk
of een tekening. De leerkrachten waren blij verrast.
Scholencross
Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt door AV Nop georganiseerd. De scholencross bestaat uit twee crosses,
één medio oktober en één begin november. De Horizon heeft altijd een groot aantal deelnemers die meedoen
over alle leeftijdsgroepen in de middenbouw en bovenbouw. De AC verzorgt de inschrijving van de deelnemers
van de Horizon, stemt het oefenen af met meester Peter, verzorgt het drinken voor na het lopen en deelt de shirts
en rugnummers uit voorafgaand aan iedere cross.
In het najaar van 2018 heeft de scholencross weer plaatsgevonden. Dit is verdeeld over 2 zaterdagen, de eerste
keer (oktober) werd er 600m gelopen en de tweede keer (november) 1000m. Als school zijn we als tweede
geëindigd van de 14 deelnemende scholen. Ook zijn er meerdere kinderen in de prijzen gevallen in hun
leeftijdsgroep. Met ruim 50 deelnemende leerlingen mogen we trots zijn dat er zoveel enthousiaste kinderen
meedoen.
Sinterklaasfeest
Dit jaar kwam Sinterklaas met wel 3 pieten aan in een echte vuilniswagen. De pieten zaten verstopt in een papier,
plastic en restaval container. Sinterklaas had namelijk vernomen dat de Horizon erg goed bezig is met het
scheiden van afval. Dit was een erg leuke en toepasselijke verassing. Sint heeft alle groepen bezocht en uit het
grote boek voorgelezen en natuurlijk naar alle optredens gekeken. De pieten deden vrolijk mee.
Alle kinderen van groep 1 t/m 6 hebben een cadeau uit mogen kiezen van een gemiddeld bedrag van €5, 50.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben €5,-gekregen om te besteden aan het cadeau van de surprise.
Het was weer een geslaagd feest. Alle kinderen hebben namens de AC drinken en wat lekkers gekregen. En een
aantal dagen voor 5 dec nog heerlijke pepernoten in de schoen of laatje.
De Sint had samen met de AC voor de school ook een prachtig cadeau gehaald, namelijk tuingereedschap.
Hiermee kan de school de prachtig aangelegde tuintjes onderhouden. De kinderen zijn hier erg blij mee.
Kerstfeest
Kerstfeest is op 20 december overdag in de klassen op school gevierd als ‘high Christmas tea’. Ieder kind bracht
zelfgemaakte hapjes mee, geheel in het thema, wat zorgde voor een mooie kerstsfeer. De AC heeft ervoor
gezorgd dat er onder andere borden, servetten en dergelijke aanwezig waren. Ook hadden we voor iedere klas
een leuk prijsje voor het origineelste hapje.
Nieuwjaarsborrel
Tijdens de ‘nieuwjaarsborrel’ op de eerste schooldag na de kerstvakantie proosten we op het nieuwe jaar samen
met de kinderen. Dit kan natuurlijk niet zonder ‘echte’ (kinder)champagne!
Carnaval
Carnaval op De Horizon is altijd een groot feest. Dit jaar met prins Sebas de 1e en zijn adjudant Wilco. De
raadsleden waren 1 maart te gast op de Horizon en werden enthousiast onthaald door veel verklede kinderen.
Daarna nog even met z’n allen ranja en chips van de AC om het feest compleet te maken.
Avondvierdaagse
Van 14 t/m 17 mei werd de avondvierdaagse weer gehouden in Ens. Met veel kinderen zijn we vol enthousiasme
van start gegaan op de dinsdag dit jaar. De organisatie van de avondvierdaagse heeft dit jaar erg zijn best
gedaan om leuke nieuwe routes te bedenken. We gingen hierbij ook door de kassen van kwekerij Baas en de
hallen van Zuidberg Techniek. Dit is door iedereen erg enthousiast ontvangen. Het weer heeft ons dit jaar ook
niet in de steek gelaten. Al met al een week waar we met een heel goed gevoel op terug kunnen kijken.
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Kleuterfeest
Op woensdag 19 juni was het Kleuterfeest. Een piratenfeest op het strand bij de Wellerwaard! Alle kinderen
mochten verkleed komen als piraat, of iets anders wat met het piratenthema te maken heeft. Het was een mooi
gezelschap met stoere piraten, dappere piratenmeisjes en zeemeerminnen. Ook de hulpmoeders waren prachtig
verkleed.
Op het strand waren in alle vroegte al 2 piraten druk geweest met het klaarzetten van echte piratenspelletjes.
In groepjes gingen de kinderen de spelletjes langs. Van klimmen in de nok van het schip tot het maken van een
piratenketting. Er waren zelfs ‘echte’ schatten te vinden onder het zand. Wat het nog een beetje extra spannend
maakte was de hele donkere lucht boven de woeste zee. Helaas kwam er dan ook aan het eind van de ochtend
een dikke onweersbui. Maar gelukkig mocht het hele gezelschap bij restaurant. Bij Ons’ naar binnen om daar met
zijn allen gezellig de dag af te sluiten met patatjes, drinken en een knijpfruitje. Al met al toch een geslaagde
ochtend. Om 12.30 waren alle piraatjes en zeemeerminnen weer terug bij school, waar ze opgehaald konden
worden.
Schoolreisje groep 3 tot en met groep 6.
Op 5 juni werd het schoolreisje op spectaculaire wijze onthuld op school. Meerdere AC leden gingen in stijl
verkleed langs de klassen en kondigden aan dat we naar Kameleondorp zouden gaan!
De kinderen waren dolenthousiast en hadden er veel zin in. Met een bus en 1 auto vertrokken we op 9 juli 2019
‘s ochtends naar onze bestemming in een zonnig Terherne. Daar aangekomen had iedere begeleider een groepje
enthousiaste kids onder zijn/haar hoede. In twee groepen werden de kinderen verdeeld over de locatie in
Terherne en het Kameleoneiland. Veel leuke speurtochten, moerastochten, bandgooien, watersjouwen,
knakworsten eten bij het kampvuur en nog veel meer leuke activiteiten maakten het een fantastische dag voor
alle kinderen. Moe en voldaan kwamen we eind van de middag weer terug in Ens. Een schoolreisje die veel
kinderen zich nog lang zullen herinneren.
Er werd een eigen bijdrage van €25,- per kind gevraagd. De AC heeft het schoolreisje geregeld (bus en locatie),
verzorgd de nieuwsbrieven en de afstemming met school onder andere op het vlak van de begeleiding.
Slotavond.
Op donderdagavond 11 juli 2019 vond de afscheidsavond van groep 8 plaats. In een overvolle zaal van het
Wapen van Ens hebben de groepen 7 en 8 weer ontzettend hun best gedaan om de musical “De Feestplaneet”
te laten zien. Er was weer een hoop tijd in gestoken en dat was te zien. Vooraf, in de pauze en na afloop werd er
door de activiteiten commissie gezorgd voor een drankje en een hapje. Na afloop van de musical werd er door de
leerkrachten op een leuke manier afscheid genomen van groep 8. Natuurlijk zijn ook de leerkrachten niet
vergeten, zij zijn bedankt door de activiteitencommissie en hebben een kleinigheidje in de vorm van een “groen”
pakket ontvangen.

Extra punten periode 2017-2018
-

Tijdens dit schooljaar hebben we samen met de MR en het team van de Horizon besloten om geen 2e
algemene ouderavond meer te organiseren. Dit omdat de geringe opkomst niet opweegt tegen de
inspanning die erin gestoken wordt door ons allen. Uit de enquête die is gehouden onder de ouders
bleek ook dat er geen grote behoefte is aan 2 avonden. Er wordt samen met team en AC nog gezocht
naar een andere vorm om ouders, MR, AC en team op een leuke en informatieve manier samen te laten
komen. Eventueel op een tijdstip wanneer er geen oppas nodig is voor alle ouders. We blijven namelijk
van mening dat persoonlijke contactmomenten heel belangrijk zijn en blijven voor de ouder
betrokkenheid binnen de Horizon!

Diana Nieuwenhuizen
Voorzitter Activiteitencommissie
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