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SCHOOLJAAR 2015-2016 

 

Ouderraad: 
 
Voorzitter:  Sandra Hegeman 
Penningmeester: Claudia Janssen 
Secretaris:  Simone Roording 
 

Lid:   Fransje Raijmakers 
Lid:   Sindi Eikelenboom 
Lid:   Linda Becks 
Lid :    Mirjam Balk 
Lid:    Jacqueline Melchels 
Lid:   Lidewei Tiellemans 
Lid:   Jacqueline Peters 
Lid:   Yvonne Hermsen 
Lid:   Liesbeth Hermsen 
Lid:   Sonja Knuiman 
Lid:   Miranda Scheperkamp 
Lid:   Maike Maassen 
Lid:   Claudia Janssen 

Lid:   Haitske Heymen 
 
 

Overzicht activiteiten dit schooljaar: 
 Schoolreisjes 

 Sinterklaas 

 Kerstviering 

 Carnaval 

 Pasen 

 Sponsorloop 

 Laatste schooldag 
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Sinterklaasviering 
Datum: donderdag 3 december 2015. 
 
De sfeer rondom Sinterklaas begon al toen Rommelpiet ook school was geweest. Hij 
had er een ontzettende rommel van gemaakt. De deur van de school wilde niet open 
en pas nadat de juf het ‘trucje’ had gebruikt konden de kinderen zelf zien hoe hun 
school op de kop was gezet.  
 
Sinterklaas was ook dit jaar weer in problemen. Zijn boek verdwenen doordat een 
drone onbestuurbaar was geworden. Maar gelukkig kwam het boek precies op tijd 
weer terecht. Het hing op de ochtend van de viering onder de drone die over het 
schoolplein vloog. 
 
De kinderen vonden het fantastisch. Sinterklaas en zijn Pieten zijn de gehele dag in 
de school geweest. Hij was bij twee succesvolle vieringen in de aula en hij is ook nog 
langs alle klassen geweest. In iedere klas had hij een praatje voor de leerlingen en 
waren er cadeautjes. 
Het enthousiasme gonsde door de school en het was een ontzettend gezellige dag.  
Om 14.00 uur zijn de Sint en zijn Pieten met veel enthousiasme uitgezwaaid.  
 
De viering van volgend jaar is al gereserveerd op 2 december 2016. 
 

Kerstviering  
Datum : vrijdag 17 december 2015 
Het bleek dat het gezamenlijk maken van Kerstbloem stukken als zeer positief 
ervaren is. Het was een “gebeuren” voor oud en jong. De opbrengst, van alle 
verkochte bloemstukken, bedraagt in totaal 616,10 euro.  
 
Speciaal willen we enkele tuinders en bedrijven bedanken die zeer royaal zijn 
geweest met het doneren van bloemen. De kinderen waren dol op de mooie Rozen 
en Gerbera’s. Het was grappig om te zien dat zelfs de peuters en de kleuters 
duidelijk aan wisten te geven dat ze enkele van die fleurige bloemen in hun werkstuk 
wilden hebben.  Alle deelnemers waren trots op het resultaat. Alle anderen 
ingeleverde versier spulletjes en “groen” zijn dankbaar gebruikt. Het samen delen 
ging goed en niemand is wat tekort gekomen. Materialen die over zijn, hebben we 
opgeslagen en ze zullen zeker nog een keer van pas komen. Dankbaar hebben we 
gebruik gemaakt van alle hulp ouders die zich opgegeven hebben om te helpen. 
Zonder hen hadden we het zeker niet gered.  
 
Het kerstdiner is prima verlopen en de meegenomen hapjes zagen er fantastisch uit. 
Tijdens de thema sluiting hebben de kinderen aan elkaar de ingestudeerde kerst 
optredens laten zien. Groep 8 heeft een belangrijke rol “gespeeld” tijdens de verkoop 
buiten op het plein. De jongens van Hegeman hebben gezorgd voor de gezellige 
muziek. Het was een gezellig gebeuren waar ook de Skar en peuter speelzaal 
Pinkeltje vertegenwoordigd waren. 
 

Carnaval  
Datum: vrijdag 5 februari 2016 
Alaaaaaffffff Dit jaar was carnaval weer een gezellige vrolijke boel. Nieuw was dat we 
begonnen met de optocht om 09.00 uur i.p.v. in de middag. De kleintjes hadden nu 
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nog voldoende energie om de optocht mee te lopen. Vervolgens leuke programma’s 
in de klassen en natuurlijk de optredens in de boerenhoek. Presentator Vincent heeft 
er weer een leuke draai aan gegeven en iedereen zat in de carnavals sfeer. 
Betuweland, Skar en Pinkeltje waren tijdens de optredens van de onderbouw ook 
aanwezig. We  hebben  een aantal dagen voor de carnavalsviering Gekke haren dag 
met deze participanten gevierd. Ook gekke haren dag 2016 was weer zeer geslaagd. 
Volgend jaar start de optocht weer in de ochtend en gaan we er weer een groot feest 
van maken! 

 
Paasvieringen 
Datum: vrijdag 25 maart 2016 
Groep 1t/m 4 hebben paaseitjes gezocht. Deze werden verstopt door de paashaas. 
De paashaas was iemand uit groep 8.Het werd nu binnen gehouden i.v.m. het 
slechte weer. Groep 5 t /m 8 zouden ook zoeken maar door het slechte weer ging dit 
niet door. Wat eigenlijk niet de bedoeling was. Dat was erg jammer want ook die 
kinderen hadden er erg veel zin in. Kinderen kregen 4 paaseitjes in een 
boterhamzakje van de paashaas. Om 12.00 uur hadden alle kinderen een 
paasbrunch. De groepen 1 t/m 8 werden verdeelt in groepjes. door middel van een 
lijst konden kinderen kiezen wat ze mee mochten nemen. 

 
Schoolreisjes 
 
Groepen 1 en 2: Speeltuin Dieren 
Datum: dinsdag 5 juli 2016 
Op 5 juli zijn de peuters net als andere jaren weer naar de speeltuin in Dieren 
geweest. Gezien de slechte weersvoorspellingen en het feit dat er geen mogelijkheid 
meer was om het schoolreisje naar een andere datum te verplaatsen hadden we als 
alternatief een indoorspeeltuin achter de hand. (tip voor volgend jaar om iets eerder 
te plannen, dan kan het eventueel verzet worden). Er hadden voldoende ouders zicht 
opgegeven om te rijden, dus konden we met de auto naar dieren. Ondanks het 
wisselvallige weer die dag hebben we het redelijk droog gehouden en hadden de 
kinderen dolle pret. Een aantal ouders had spelletjes meegenomen om als het weer 
het even liet afweten de met de kinderen naar binnen te kunnen.  
Tips/aandachtpunten voor volgend jaar: 
*ouders vragen naar aantal stoelzitjes in de auto. Nu hoefde maar enkele ouders een 
zitje mee te geven 
*voldoende droge kleding en handdoeken extra meenemen van school 
*6 komkommers in stukjes snijden was een lekker tussendoortje voor de kinderen 
*61 kinderen 20 ouders 
3 x mayo (zelf grote flessen kopen) 
1x ketchup  
60 stuks friet zonder was voldoende(wordt in zakken aangeleverd en was erg veel 
over) 
  
Groepen 3 en 4 
Datum: 14 juni 2016 
In verband met de voorspelde regen op 14 juni is het schoolreisje verzet van 14 juni 
naar 28 juni. Dat was maar goed ook. De 14de was het echt een natte dag en de 28ste 
juni was het een prachtige dag.  
Met meer dan voldoende rij-ouders zijn we vertrokken naar De Leemkuil in Nijmegen. 
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Daar hebben de kinderen de hele dag heerlijk kunnen spelen, klimmen en rennen. 
Ook het treintje reed deze dag.  
Af en toe even hebben we een pleister moeten plakken, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ook daar waren wij op voorbereid. 
In het restaurant met zijn allen gezellig een frietje en een ijsje gegeten. Dat was even 
een rustmomentje voor de kinderen om daarna nog even los te gaan in het park. Bij 
terugkomst op school ontving ieder kind nog een snoepzakje. Kortom: een geweldige 
dag voor de kinderen!! 
 
Groepen 5 en 6: 
Datum: vrijdag 20 mei 2016 
Ouwehands dierenpark  
Dit jaar zijn de kinderen van groep 5 en 6 naar ouwehands dierenpark geweest. Het 
was een groot succes! We hadden prima weer…een gezellige sfeer en ruim 
voldoende ouders die bereid waren om te rijden en begeleiden. Kortom, voor 
herhaling vatbaar!! 

 
Groep 7 
Datum : donderdag 10 maart 2016 
Donderdag 10 maart jl. ging groep 7 op schoolreisje. En wel met de trein naar Nemo 
Science Center in Amsterdam. Het was een hele belevenis. Voor veel leerlingen was 
deze treinreis hun eerste treinreis. 
Rond 8.25 uur vertrokken we met de kinderen per auto naar het station in Elst. 
Allemaal inchecken en hop de trein in naar Arnhem. 
Vanaf Arnhem moesten we helaas staan tot Utrecht 
CS. Sommige kinderen vonden dat we zitplaatsen 
hadden moeten reserveren; Geweldig zo’n opmerking!  
 

 
Om 11.00 uur 
werden we door een 
medewerker van 
NEMO ontvangen en werd ons een korte uitleg 
gegeven. Vervolgens hebben we een workshop 
“proefjes” in het lab gevolgd. Laboratoriumjas aan 
en  

-bril op om daarna tot bijzondere conclusies te komen. 
 
Na deze workshop de kettingreactie bekeken en de lunch genuttigd. In de middag 
mochten de kinderen zelf rondlopen met hun begeleider. De kinderen hebben zelf 
diverse dingen mogen doen en ontdekken. 
 
Om 14.30 uur liepen we weer terug naar Amsterdam CS om 
weer de trein te pakken naar huis. Het was een super dag! De 
leerlingen hebben zich voorbeeldig gedragen, hierdoor is het 
nu zo’n geslaagde dag geworden. Een aantal foto’s staan al 
op de website van de school, groep 7, foto’s. Meer foto’s 
volgen nog.  
Leerlingen, begeleiders (Bernadette, Maike, Isabella, Mireille), NEMO en natuurlijk de NS 
bedankt voor deze mooie en onwijs gezellige dag! 
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Groep 8: Fietstocht 
Datum : donderdag 30 juni 2016 
De route van de fietstocht was het zelfde als voorgaande jaren, in de vorm van een 
speurtocht met vragen naar de speeltuin van Doornenburg ge fietst. Daar kregen de 
kinderen een zakje chips en wat te drinken. Om daarna de fietstocht te hervatten 
weer terug te fietsen naar school. De groep is in 2 groepen gesplitst, de ene groep 
fiets de route links om en de andere rechts om.  
Voorgaande jaren eindigde de fietstocht op school en werd op school een bbq 
gehouden voor de kinderen van groep 8. 
Dit jaar is de fietstocht ook geeindigd op school en toen alle kinderen binnen waren 
zijn ze met z'n alle naar de Lingewal 
gefietst onder begeleiding van hulp ouders om bij mij thuis te bbqen en te zwemmen 
dit vonden de kinderen erg leuk. Rond 17:00u zijn ze gezamenlijk weer naar Angeren 
gefietst 
 

Sponsorloop 2016 
 
Dit jaar is er weer een sponsorloop geweest. Er is door de werkgroep gekozen om de 
leerlingenraad actief te betrekken bij het bedenken en organiseren van de goede 
doelen voor deze sponsorloop.  
De leerlingenraad heeft een presentatie gegeven in alle klassen waarin ze vertelden 
wat de bedoeling was van de sponsorloop dit jaar en hoe de kinderen zelf konden 
aangeven wat belangrijk is voor hen om voor te lopen. Alle kinderen mochten op een 
gekleurd ansichtkaartformaat/blaadje opschrijven welk maatschappelijk doel zij 
belangrijk vonden om voor te lopen. Dit werd in de goede doelenboom op het podium 
gehangen. De leerlingenraad had voor elke klas een poster gemaakt met 
voorbeelden van goede doelen, maar ook eigen ideeën waren welkom.  
Ook zou de andere helft van het op te halen bedrag dit jaar weer naar een doel voor 
school gaan. Dit mochten de kinderen op een groot vel met hun groep schrijven. 
Alle goede doelen zijn opgeschreven en geturfd. Samen met de leerlingenraad is er 
een keuze gemaakt. Er is gekozen voor de 2 meest gekozen doelen: Wereld 
Natuurfonds en Kika. Daarnaast wilden we ook wat meer kennis opdoen van een 
meer onbekend doel, welke dan ook een deel van het opgebrachte geld zou krijgen. 
Dit werd : Care 4 tina.  
Nadat de leerlingenraad in alle klassen de vellen opgehaald had met daarop de 
wensen voor school, hebben we samen met hen ook een “schooldoel” gekozen: een 
nestschommel. Daarnaast kwamen hier meer goede suggesties uit, die met de 
directeur besproken zijn. Zo zijn bv. Ook de voetballijnen weer zichtbaar gemaakt.  
Twee mensen van Care 4 Tina, een organisatie die voor kinderen in China met een 
“hazenlipje” een operatie mogelijk maakt, hebben op school 2 x een presentatie 
gegeven in de aula. De kinderen wisten daardoor goed waarvoor ze zouden gaan 
lopen.  
Nadat de sponsorloopboekjes zijn uitgedeeld, de kinderen hun familie, vrienden en 
bekenden gevraagd hebben hen te sponsoren, zijn we in de ochtend van start 
gegaan met de sponsorloop. Het was erg warm, dus er was voor genoeg water en 
limonade gezorgd door de OR. De kinderen waren enthousiast! 
Totaal is er …….euro opgehaald door de kinderen. En WNF, Kika en care4tina hun 
deel hiervan gekregen. De helft van het bedrag is nog blijven staan. Hiervoor wordt 
nog gezocht naar een betaalbare nestschommel voor school. 
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Laatste schooldag - onderbouw 
 
Datum: donderdag 14 juli 2016 
 
Het  thema van dit jaar was survival, het programma dit jaar bestond uit 2 aparte 
activiteiten, zodat het aantal kinderen verdeeld waren over het schoolplein en in de 
school: 
 
- een optreden van dezelfde goochelaar als het vorige schooljaar, deze was in 2015 

ook zo goed bevallen, ook dit jaar weer een succes.  
- Spel- en survival activiteiten op het schoolplein. 
 
Alle kinderen waren in het bezit van een strippenkaart met alle activiteiten erop, deze 
moesten ze laten aftekenen wanneer ze een spel/ activiteit gedaan hadden. Het 
geheel was erg vrijblijvend dus niet alle spellen moesten gespeeld worden!  
 
Wij gingen om 9.00 uur van start met groep 1 en 2 op het schoolplein, hier konden de 
kinderen zich vermaken met gezellige spellen, waaronder survival baan, moeras 
oversteken, stormbaan, bellenblaas en er was zelfs aan een gezonde snack gedacht 
, fruitcocktail. 
In het totaal waren er 16 activiteiten/spellen. 
Groep 3, 4 en 5 werden vermaakt door de goochelaar, hij gaf een optreden van 45 
minuten. 
Op 10.30 uur was de wissel en mochten de kleuters naar de buikspreker en groep 
3/4/5 naar buiten. Deze opzet werkt erg goed om de scheiding tussen deze groepen 
te maken, ook voor de desbetreffende entertainer. Zij kunnen dan hun optreden 
aanpassen aan de leeftijdsgroep. 
Om 12.00 uur werd er in de klas een broodje knakworst gegeten, door de klassen 3,4 
3 en 5. De kleuters aten hun lunch pakketje vanuit huis op en kregen daarna nog een 
chips zakje in de klas. Dit alles om de rust te creëren voor de allerkleinste. En zo liep 
de laatste schooldag ten einde. Het was al met al een enorm gezellige dag en alles 
liep gesmeerd!!! 
 
 

Laatste schooldag - bovenbouw 
Datum: donderdag 14 juli 2016 
Donderdag 14 juli 2016 vond de laatste schooldag plaats. Voor de bovenbouw 
(groep 6-7-8) betekent dit normaliter een dagje in de polder. Dit jaar liep het anders.  
Wij, als werkgroep “Polder”, hebben het weekend vooraf de laatste schooldag 
besloten om dit jaar de laatste schooldag niet in de polder te vieren. Dit besluit was 
genomen, omdat er in de kolk van Haalderen mogelijk de ziekte van Weil was 
aangetroffen. Ook in de Angerse polder lopen veel ratten en wij wilden niet het risico 
lopen dat de kinderen ziek worden. Daar zit niemand op te wachten en al helemaal 
niet tijdens de vakantie.  
Dit jaar gingen we dus naar een andere locatie, namelijk het weiland en aan de dijk 
bij de familie Schuring en familie Hermsen, nabij het kermisplein. Een toplocatie!!! 
Het vroeg enige aanpassing van de spelactiviteiten. Het vlot, de surfplanken en de 
opblaasboten bleven dit jaar in de opslag. Hiervoor kwamen andere spellen in de 
plaats, onder andere een reuze stormbaan en het grote waterbakspel. De 
zeephelling was er dit jaar gelukkig wel bij.  
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De bovenbouw-leerlingen hebben zich prima vermaakt en sommige vonden het zelfs 
leuker dan de spelactiviteiten in de polder.  
De dag werd 12.00 uur afgesloten met een barbecue, waarbij de kids konden kiezen 
uit een broodje hamburger of een broodje frikandel. Hierna liepen de groepen 6 en 7 
weer terug naar school waar ze nog een ijsje kregen. Groep 8 kwam iets later terug, 
zodat iedereen op school klaarstond om ze definitief uit te zwaaien van Basisschool 
De Marang.  
Kortom: ook dit jaar was de laatste schooldag een  super leuke en zonnige dag! 
 

 
 
 
 


