Het schooljaar 2017/2018 is voor de ouderraad goed verlopen met veel terugkerende activiteiten waaronder:
Sinterklaas

: Ook dit schooljaar heeft de Sint en zijn zwarte pieten een bezoek gebracht aan onze school. Hij kwam
met paard en wagen aan. Als eerste waren de peutertjes aan de beurt. Daarna heeft hij elke groep een
bezoekje gebracht en de pieten hebben tussendoor veel pepernoten gestrooid.

Kerstactie

: De kinderen hadden weer zakjes met kerstchocoladekransjes verkocht. Ook Kunst bij Kaarslicht was
wederom een groot succes. Een deel van de opbrengst, maar liefst € 1000, was bestemd voor het goede
doel “Mascura”. Marc van Dorsselaer heeft uitleg op school komen geven over dit gekozen doel. Er was
ook een kerstontbijt op donderdagochtend 21 december. Iedereen zag er heel mooi uit en er werd goed
gegeten in een mooie sfeervolle gemeenschapsruimte.

Carnavalsviering : Vrijdagmiddag 9 februari was het carnavalsfeest bij Brasserie “du Commerce”. DJ Evert zorgde voor de
muziek en natuurlijk was de Raad van Elf van Sint Jansteen ook weer van de partij. Evert kreeg een
onderscheiding voor het verzorgen van de muziek, wat hij al jaren lang deed. Er waren weer diverse acts op
het podium, zowel de kinderen als de juffen en de ouderraad deden mee. Na afloop hebben verschillende
mensen nog wat gedronken zodat het lang gezellig bleef.
Lunch Koningsspelen: Het was zeer warm deze keer met de koningsspelen. We waren op eigen terrein waar de kinderen in
een mix van groepen speelden. Na de heerlijke lunch hebben ze de koningsdans opgevoerd met daarna
voor iedereen nog een verfrissend drankje.
Schoolreis

: De schoolreis was op 15 juni. De keer gingen we naar Boudewijn Seapark met groep 1 tot en met 6. Het
was die dag een beetje fris, wat erg jammer was, want er was een groot waterpark. We hebben met z’n
allen genoten van de prachtige dolfijnenshow en veel gespeeld in diverse speeltuinen en attracties.

Schoolkamp groep 7 en 8: Het was deze keer niet alleen groep 8, Lotte en Milan uit groep 7 mochten ook mee op kamp. Na
een jaar afwezigheid zijn we per fiets vertrokken naar Domein Puytvoet te Sint Niklaas. Het was een leuk
huisje, het weer was goed en de BBQ met kampvuur stonden op het programma, net als de vossenjacht.
Voor 3 leden was dit de laatste keer.
Afscheid van groep 8: Het afscheid van groep 8 was dit jaar terug een musical, samen met groep 7. Net als voorgaande jaren
liep de temperatuur goed op en zorgde de ouderraad voor een koel drankje.

We hebben dit schooljaar afscheid genomen van voorzitter Evert, Barbara en Elvira. Hun plaats is ingenomen door Evelien,
Sofie en Vivian, zij zijn de nieuwe bestuursleden en Peter is gekozen tot nieuwe voorzitter. We wensen hen allen veel succes.

Tot slot, dit waren de activiteiten waar de ouderraad heeft geholpen met het organiseren en het verlenen van hand- en
spandiensten. We hebben in dit schooljaar 8x vergaderd. De verslagen van o.a. de ouderraad kunt u nalezen op de site van
onze school. Suggesties en op- of aanmerkingen horen wij graag, tenslotte zijn we er voor - en namens de ouders.

Namens de ouderraad, Natasja van Dorsselaer (secretaris)

