Jaarverslag OAC schooljaar 2014 – 2015

Onderstaand een beschrijving van de activiteiten die mede door de OAC zijn georganiseerd.
Sportdag
Als afsluiting van de Gouden Weken is er door het Onderwijzend Team een sportdag
georganiseerd. De OAC heeft voor drinken gezorgd.
Nationaal Schoolontbijt
Deze activiteit wordt landelijk georganiseerd. De OAC heeft gezorgd voor extra vleeswaren
bij het ontbijt. Doelstelling is bewustwording van de leerlingen van een goed en gezond
ontbijt. Restanten van het ontbijt zijn geschonken aan de woongemeenschap “De Wonne” in
Glanerbrug.
Sinterklaas
Nadat eerst de strooipieten op school zijn geweest en daarna de rommelpieten met
schoencadeautjes voor de groepen 1 t/m 5. was vrijdag 5 december de dag dat Sint en zijn
Pieten op de Gerardusschool kwam. Voor de groepen 1 t/m 5 had Sint de cadeautjes
meegenomen en de groepen 6 t/m 8 hebben de Sint goed geholpen met surprises. Het was
een hele gezellige, vrolijke en drukke ochtend
Kerstfeest
Donderdag 18 december werd het sfeervolle kerstfeest op school gevierd.
Veel wordt al door het onderwijzend team georganiseerd. Bij aankomst was de school
sfeervol versierd met vuurkorven en het gezamenlijk teruglopen van de kerk met
lampionnetjes in de hand was een heus schouwspel. Ook de klassen waren mooi aangekleed
en het kerstdiner was heerlijk met dank aan alle ouders. De OAC zorgt voor drinken,
stokbrood, knoflooksaus en toetjes tijdens het kerstdiner.
Carnaval
Ook dit jaar weer de succesvolle opzet gehanteerd. Vooraf een spannende verkiezing van de
één prins en twee adjudanten. Dit jaar heeft de OAC nieuwe capes en steken laten maken
zodat de prins en adjudanten er weer prachtig uit zien.
Het Carnavalsfeest werd opgesierd met een bezoek van de EKV en tijdens de optocht door
de Schildkampstraat was er een wagen van de Grenskeer’lkes met muziek. Beide groepen 8
stonden op de prinsenwagen geregeld door Coen Nijhuis.
Tijdens de lunch kregen de kinderen en de bezoekers een broodje knakworst.
Pasen

De ochtend werd gestart met een heerlijk gezamenlijk paasontbijt dat de kinderen zelf van
huis hebben meegenomen, waarbij de groepen 1 t/m 3 traditioneel in pyjama zaten.
Tijdens de pauze kregen de kinderen een mazze met suiker en een pakje drinken.
Vanzelfsprekend ontbraken ook de chocoladeversnaperingen dit jaar niet.
Eerste Heilige Communie
Vanuit de St. Gerardusschool hebben 6 kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan. Voor
deze kinderen zijn silhouetten gemaakt. Het was een mooie viering.
Kamp groep 8
Beide groepen zijn dit jaar samen op kamp geweest naar De Meene in Buurse. Het weer was
goed. Dankzij de inzet van de ouders kon de sport‐activiteit in Bad Bentheim door gaan.
Vooraf zijn alle inkopen door de OAC‐ouders gedaan.
Schoolreisjes
De bestemmingen dit jaar:
Onderbouw: Giga Konijnenhol
Middenbouw: Julianatoren
Bovenbouw: Hellendoorn
Het weer was dit jaar fantastisch. De bestemmingen vielen in goede smaak.
Voor de onderbouw zijn vooraf de groene St. Gerardus t‐shirts uitgereikt waardoor onze
kinderen goed te herkennen waren in Giga Konijnenhol.
We kunnen terug kijken op super geslaagde schoolreisjes.
Wandel‐drie‐daagse
De Wandel‐drie‐daagse wordt door externen georganiseerd en helaas gebeurde dat minder
gestructureerd dan het jaar ervoor. Eén van de dagen viel daarnaast gelijk met het
schoolreisje, hierdoor is besloten om de kinderen vrij te stellen van deze dag.
De deelnemende kinderen waren goed te herkennen aan de groene St. Gerardus t‐shirts.
Bij binnenkomst op de laatste wandeldag kregen alle deelnemende kinderen van onze
school een bloem cadeau, mede gesponsord door Bloemsierkunst Mirthe, waarvoor onze
hartelijke dank.
Koningsontbijt en –spelenl
Koningsspelen worden georganiseerd door de Gemeente Enschede.
Groep 3 t/m 8 hadden de activiteiten op sportpark Bultserve
De groepen 1 en 2 hebben spelletjes gedaan op het schoolplein.
Het Koningsontbijt is voor de kleuters gewijzigd in een Koningslunch.
Laatste schooldag

Traditioneel heeft de OAC weer voor ijsjes gezorgd. Dit jaar was het erg warm weer maar
door de invulling met veel waterspelletjes was het zeer geslaagd.
Overig:
 OAC‐leden verzorgen ook dit jaar weer het vervoer bij excursies van hun groep.
 Bij diverse huldeblijken en trieste gebeurtenissen van het onderwijzend team heeft de
OAC voor een attentie gezorgd
 Door strengere bankeisen was het noodzakelijk een Stichting op te richten voor de OAC.
Hiervoor zijn statuten opgesteld en is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De officiële naam van de OAC is nu Stichting Ouderactiviteiten St.
Gerardusschool.
 Ook voor komend schooljaar blijft de ouderbijdrage ongewijzigd. Door slim in te kopen
en gebruik te maken van aanbiedingen en connecties is het mogelijk de ouderbijdrage
ongewijzigd te laten voor komend schooljaar.

