
JAARVERSLAG 2012-2013 Oudervereniging ST.JANSCHOOL. 
 
De oudervereniging is dit jaar 8 keer op de 3de maandag van de maand bij elkaar geweest. 
We samenstelling was als volgt: 
 
Sandra Dekker (voorzitter) Marieke Negenman(lid)  
Yvonne Groen  (penn.) Yvonne Eeken(lid)  
Sylvia Groen (secr.)                Petra Groen(lid)  
Wendy Bruin (lid)    Carmen Nolten(lid)  
Natas Veldman (lid) 
 
Jantje Beton: 

Vorig jaar hebben wij besloten om dit schooljaar geen Jantje Beton te organiseren omdat we 
vorig schooljaar 2 keer Jantje Beton gedaan hebben. Volgend schooljaar zal in Mei weer een 
Jantje Beton georganiseerd worden. 

Bag2school: 
Ondertussen is Bag2School van naam veranderd en dat is geworden Wieland Textiles. 
November 2012 € 1.379,40 (2850 kg), in Maart 2013 € 609,84 (1200 kg) en Juli € 591,04. 

Groei en bloei: 
Dit jaar hebben de kinderen een rode kool plantje meegekregen. 

Sinterklaas: 
Half november werd de school in Sinterklaassfeer gebracht en kwamen 2 Zwarte Pieten 
strooien.  Bovendien mochten alle kinderen hun schoen zetten en werd er speculaas versierd. 
Op woensdag 3 december kregen groep 1 t/m 5 de Sint op bezoek in de klas. 
Groep 6 t/m 8 vierde het in de eigen klas d.m.v. surprise en gedicht voor elkaar. 

Kerst: 
Direct na het vertrek van de Sint werd de school in kerstsfeer gebracht. Voorafgaande aan de 
broodmaaltijd zijn alle leerlingen en leerkrachten naar de kerk geweest. Het was een zeer 
sfeervol gebeuren met overal lichtjes, mooie kleding en lekker eten. Rond 19.30 uur bij het 
ophalen van de kinderen, was er voor de ouders een glaasje glühwein, bij het licht van de 
vuurkorven, op het schoolplein.   

Carnaval:  
Groep 1 tot 3 gingen naar het Dorpshuis voor een voorstelling Poppenkast, Fritsie Duikelaar 
optreden. Een groot succes. Groep 4 tot 8 gingen 's middags naar de Posthoorn voor "a 
minuut to win it".. 

Schoolreis: 
Groep 1 tot 4 ging naar Artis. 
Groep 5 tot 7 gingen naar de Natuurschool. 

Kamp: 
Groep 8 ging op kamp in Heemskerk. 

Schoolfotograaf: 
De schoolfotograaf heeft op 10 juni 2013 klassenfoto's gemaakt. 

 
 
Carmen Nolten(lid), Yvonne Eeken(lid) hebben onze commissie verlaten. Hun plaatsen worden 
ingevuld door Fora Reurslag, Marjo Bakker, Mariska Dekker en Annette Kröber. 
De samenstelling ziet er nu als volgt uit: 
 
Sandra Dekker (voorzitter) Marieke Negenman(lid) 
Yvonne Groen  (penn.) Fora Reurslag(lid) 
Sylvia Groen (secr.)                 Petra Groen(lid) 
Wendy Bruin (lid)    Marjo Bakker(lid) 
Natas Veldman (lid) Mariska Dekker(lid) 
Annette Kröber(lid)  
 
 
 
Sylvia Groen 19-08-2013 


