Activiteiten, festiviteiten en vieringen
Excursies
Ieder schooljaar worden er excursies voor verschillende groepen georganiseerd.
Deze worden, indien mogelijk, vooraf aangekondigd via het jaarplan en anders tijdig via
mail.
Excursies hebben in eerste instantie een educatief karakter, maar
er is daarnaast ook aandacht voor een moment van ontspanning.
Verder worden er voor de diverse groepen kortere uitstapjes
georganiseerd via de kinderboerderij ‘De Veenweide’ of iets anders
wat direct te maken heeft met de lesinhoud.
Schoolkamp
Ter afronding van hun basisschooltijd gaan de kinderen van groep 8 rond eind mei/begin
juni een aantal dagen op schoolkamp.
Het volledige team maakt dit kamp zo mogelijk mee.
De leerlingen van de overige leerjaren zijn de donderdag en vrijdag van het schoolkamp
vrij.
De data van het schoolkamp staan in het jaarplan vermeld.
Sinterklaasfeest
Op of rond 5 december brengen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan onze school.
Leerlingen uit de groepen 0 t/m 4 krijgen een presentje van
school dat vooraf in overleg met de ouders wordt gekozen.
Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en verwachten wij van
ieder kind een surprise en een gedichtje voor de betreffende
klasgenoot.
De kinderen krijgen hiervoor tips aangereikt vanuit school.
Kerst(-diner) en Paas(-ontbijt)
Op donderdagavond, voorafgaand aan de Kerstvakantie, houden wij in de vooravond een
Kerstdiner op school.
De ouders van de leerlingen leveren de gerechten voor dit diner aan.
Op woensdagochtend voor Pasen is er het Paasontbijt. Dit wordt geheel verzorgd door de
feestcommissie.
Themaweken
In de loop van het schooljaar werken wij met alle groepen gedurende twee weken aan
een thema.
In iedere groep zal op het juiste niveau de aandacht voor dit thema worden ingepast in
het dagelijkse lesrooster.
De themaweken worden meestal afgesloten met een activiteit waarbij de
ouders/verzorgers ook worden betrokken.
Regelmatig sluiten we aan bij het thema van de Kinderboekenweek.

Podium
Iedere groep komt eenmaal in het schooljaar met een
podiumvoorstelling voor alle kinderen van de school en
voor de ouders en overige familieleden.
Een optreden van de gehele groep met dans, zang, cabaret,
toneel etc.
U krijgt daarvoor vooraf een uitnodiging voor.
Naast het enorme plezier wat de kinderen aan de
voorbereiding en de opvoering beleven is het de bedoeling
dat de kinderen, op cultureel gebied en in het openbaar verschijnen, ervaringen opdoen.
Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 8 tijdens een speciale
afscheidsavond een musical op voor hun ouders/verzorgers en verdere familie.
De musical wordt, zoals we dat ook gewend zijn op school bij de overige podia, uiteraard
ook voor de gehele school opgevoerd.
Boekenspaarplan
Om het plezier in lezen extra onder de aandacht van de kinderen te
brengen wordt binnen het kader van leesbevordering de kinderen de
mogelijkheid geboden om wekelijks te sparen voor een nieuw boek.
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober wordt er in de speelhal een
boekenmarkt georganiseerd i.s.m. boekhandel van de Ven uit Soest.
De kinderen kunnen dan met hun gespaarde geld één of meerdere
boeken kopen.
Elke maandagochtend kunnen de kinderen van alle groepen hun geld
inleveren en hun eigen spaarkaart af laten tekenen.
Vieringen algemeen
Onze school besteedt veel aandacht aan belangrijke en terugkerende gebeurtenissen.
Naast Sinterklaas en Kerst staan we o.a. stil bij de seizoenswisselingen en de afsluiting
van het schooljaar.
De activiteiten Sinterklaastoneel, Natuurdag, Kerstmusical en Sprookjes- en lichtjestocht
komen in een cyclus uit.
Op hun verjaardag mogen de leerlingen trakteren; bij voorkeur gezond.
De ouders van kinderen met een voedselallergie verzoeken wij dit te melden aan de
leerkracht. De overige ouders kunnen hier dan rekening mee houden.
Onze school is een algemeen bijzondere school en vanuit die gedachte respecteren wij
ieders mening en overtuiging.
Wij proberen daarom in onze school een cultuur te creëren en te handhaven waarin
iedereen dit respect ervaart om vanuit die veiligheid te denken en te handelen.
Het is echter onmogelijk om iedereen optimaal tegemoet te kunnen komen in
persoonlijke meningen en overtuigingen.
Wij zijn om die reden van mening dat ons uitgangspunt zal zijn dat de school in het
algemeen haar beleid formuleert vanuit de missie en visie zoals deze bekend blijven en
dat het u als ouders vrij staat om, t.a.v. deze materie, u daar wel of niet aan te
conformeren.
Rondom het vieren van verjaardagen en festiviteiten kunnen er overtuigingen zijn, zoals
bijvoorbeeld bij Jehova’s getuigen of Moslims, die niet stroken met deelname aan deze
activiteiten en dat respecteren wij.

Er bestaat daartoe de mogelijkheid om voor de zoon/dochter buitengewoon verlof aan te
vragen om hieraan niet te hoeven deelnemen.
Wij constateren echter dat er door ouders verschillend wordt omgegaan met het in de
praktijk brengen van hun levensovertuiging.
Wat voor de één niet acceptabel is, kan voor de ander weer
geen probleem zijn.
Zonder ons met een overtuiging te willen bemoeien vinden
de collega’s en de andere kinderen het niet altijd eenvoudig
om hiermee om te gaan.
We hebben ons daarom op het standpunt gesteld dat we
hier vanuit ons beleid uniform in wensen te zijn.
Wij gaan er nu dan ook vanuit dat er óf volledig wordt
deelgenomen aan de viering van de verjaardag of festiviteit óf dat er helemaal niet aan
wordt deelgenomen.
Indien u een andere mening bent toegedaan verzoeken wij u vriendelijk om deze te
bespreken met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
Incidentele activiteiten
Niet alle activiteiten zijn vooraf te plannen.
Soms wordt ons nl. onverwacht een leuke activiteit aangeboden.
Wanneer wij deelname in ons programma kunnen inpassen, zullen wij dat zeker doen.
Voor alle activiteiten geldt dat u, behalve via het jaarplan, via een apart schrijven vooraf
wordt geïnformeerd.

