
Jaarverslag Schoolcommissie Prinses Beatrixschool 2021-2022

● Doelstelling schoolcommissie: Een belangrijke taak voor de leden van de schoolcommissie is

het organiseren van allerlei activiteiten in de school, onder verantwoordelijkheid van de

directeur. De commissie streeft ernaar de relatie tussen de ouders, de school en het

personeel op zodanige wijze te bevorderen dat de werkzaamheden van de commissie aan

het optimaal functioneren van de school en het onderwijs bijdragen. De commissie heeft

verder een signaleringsfunctie en kan ingezet worden voor promotionele en representatieve

activiteiten. De schoolcommissie bestaat dit schooljaar uit 9 personen. De organisatie van

activiteiten gebeurt in samenwerking met de leerkrachten. De kerstviering en het

schoolreisje zijn een paar voorbeelden hiervan. Bij al haar activiteiten kan de

schoolcommissie hulp inroepen van ouders van de school.

De schoolcommissie vergadert gemiddeld één keer per 6 weken.

Schoolcommissie leden per september 2021:

Voorzitter: Tessa Langerak

Secretaris: Christina Soet

Penningmeester: Meindert Jan van Wijngaarden / Anneke Blonk

Algemene leden: Anita Versloot

Gerdine Domburg

Caroline Stolk

Michelle de Jong

Aly Kortekaas

Elles Brouwer

We hebben dit schooljaar afscheid genomen van:

Voorzitter: Wendy de Koning

Algemeen lid: Marisja Kalai

Sheila Stubbe

Nieuwe leden per september 2021:

Secretaris: Christina Soet

Penningmeester: Meindert Jan van Wijngaarden



Activiteiten schooljaar 2021-2022

Dit jaar hebben we als schoolcommissie helaas weer een aantal activiteiten gehad die geen

of in aangepaste vorm doorgang konden vinden in verband met het coronavirus. De

activiteiten die wel door konden gaan zal ik hieronder benoemen.

● Sinterklaas

De schoolcommissie heeft een zakje lekkers verzorgd voor de kinderen. In dit zakje zat

sinterklaas snoep en een mandarijn. In verband met het coronavirus kon er geen pieten

buffet plaatsvinden. Verder vervulde de schoolcommissie een actieve rol in het regelen en

inpakken van de cadeaus, het regelen van Sint en zijn Pieten en ook bij het vervoer en de

aankomst van de Sint.

● Kerst

De schoolcommissie heeft als presentje voor de kinderen een placemat verzorgd. Helaas was

er dit jaar wederom geen kerstviering in de kerk in verband met het coronavirus. Dit jaar was

er helaas ook geen kerstdiner op school maar in plaats hiervan hebben de kinderen in de

eigen klassen patatjes met een snack gegeten.

● Pasen

Dit jaar is er door de schoolcommissie een paas lunch verzorgd. Voor alle kinderen is er een

bordje gemaakt met hierop verschillende broodjes, verschillende soorten beleg en wat

snoepgoed. Deze bordjes zijn door ons feestelijk ingepakt.

● Koningsspelen

We vonden het leuk om op deze dag wat lekkers te verzorgen voor de kinderen dus hebben

we de ouders gevraagd wat lekkers te maken voor ons koningsspelen buffet. Een aantal

schoolcommissie leden namen dit in ontvangst en hebben dit leuk neergezet. De

verschillende klassen kwamen om de beurt langs en mochten wat lekkers uitzoeken.

● Schoolreisje

Dit jaar is er een schoolreisje georganiseerd. Alle kinderen zijn naar Drievliet geweest, de

oudste kinderen mochten zelfstandig door het park, de jongste kinderen werden ingedeeld in

groepjes met 2 begeleiders. Aan het eind van de dag was er een lekker ijsje voor de kinderen.

Deze gehele dag hebben een aantal leden van de schoolcommissie een groepje kinderen

begeleid.

● Schoolfotograaf

Dit werd door de schoolcommissie begeleid. Er werden groepsfotos, individuele fotos en

broetjes/zusjes fotos gemaakt. Broertjes en zusjes die nog niet op school zaten, gingen niet

op de foto.

● Meester/juffendag

Een hele dag vol spelletjes in en rond de school. De kinderen mochten een plak cake

versieren en maakten per klas een canvas doek als aandenken aan dit schooljaar.  Ook

hebben we de ouders gevraagd pannenkoeken te bakken en waren er broodjes knakworst.

Het was erg heet dus we hebben ook de hele dag extra water aangeboden aan de kinderen.

● Afscheid groep 8

Ook dit jaar is er voor groep 8 weer een afscheidsavond georganiseerd waarbij een aantal

leden van de schoolcommissie een rol hebben gespeeld. Bij aankomst van de ouders van de

leerlingen van groep 8 werd er koffie, thee en koek verzorgd. Dit stond buiten klaar op



verschillende tafels, omdat het regende stonden we in de schuur. Binnen werd de musical

gekeken en na afloop was er buiten nog een borrel met warme hapjes.

● Laatste schooldag

Op vrijdag 8 juli was de laatste schooldag. Overdag konden de kinderen een hoedje versieren

die ze aan het eind van de dag, bij het naar buiten gaan, op konden doen. We eindigden met

een flashmob op het grote plein.

Namens de schoolcommissie,

Christina Soet Februari, 2023


