
JAARVERSLAG 2013/2014 Oudervereniging ST.JANSCHOOL. 
 
De oudervereniging is dit jaar 7 keer op de 3de maandag van de maand bij elkaar geweest. 
De samenstelling was als volgt: 
 
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)  

 
 
Jantje Beton:   

In totaal is er €630,- opgehaald door de leerlingen van groep 5 tot en met 7.  €315,- heeft onze 
school dit schooljaar te besteden aan buitenspeelgoed. 

Wieland Textiles: 
Dit jaar heeft onze school € 2.083,62 aan kleding verzameld. Dit geld is besteed aan excursies 
voor onze leerlingen. 

Groei en bloei: 
Dit jaar kregen onze leerlingen een kastanjeboom mee naar huis. 

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 5 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 en met 3 gingen 's ochtends verkleed naar het dorpshuis voor de show van Jordy 
Kuijs. 
Natuurlijk werden er weer ballonnen opgelaten 's middags! 
Groep 4 tot en met 8 gingen 's middags naar het dorpshuis voor De Kluiverspelen. 

Schoolreis: 
Groep 1 en 2 gingen naar Sprookjeswonderland, groep 3 en 4 naar Linnaeushof en groep 5 
tot en  met 7 naar Nemo met de trein. 

Kamp: 
Groep 8 ging op kamp naar Heemskerk. 

Schoolfotograaf: 
Op 16 juni kwam fotograaf Bloothoofd klassenfoto's maken. 
 

 
Petra Groen(lid) heeft onze commissie verlaten. Die plaats is ingevuld door Patty Smit. 
De samenstelling ziet er nu als volgt uit: 
 
Sandra Dekker (voorzitter) Marieke Negenman (lid) 
Yvonne Groen  (penn.) Fora Reurslag (lid) 
Sylvia Groen (secr.)                 Mariska Dekker (lid) 
Wendy Bruin (lid)    Marjo Bakker (lid) 
Natas Veldman (lid) Patty Smit (lid) 
Annette Kröber (lid)  

 
 
 
Sylvia Groen 


