Het schooljaar 2018/2019 is voor de ouderraad goed verlopen met veel terugkerende activiteiten waaronder:
Sinterklaas

: Op 30 november heeft de Sint en zijn zwarte pieten een bezoek gebracht aan onze school. Hij kwam
dit jaar met een brandweerwagen aan. Alle kinderen stonden in twee lange rijen al zingend op hen te
wachten. De pepernoten smaakten goed en iedereen was weer blij met het cadeau.

Kerstactie

: De leerlingen hadden van te voren weer zakjes met kerstchocoladekransjes verkocht. Kunst bij Kaarslicht
met het thema “What a wonderful world” was wederom een groot succes. Een deel van de opbrengst, maar
liefst € 800, was bestemd voor het goede doel: Het dierenasiel in Terneuzen. Dit jaar was er ook een
kerstontbijt. Iedereen zag er heel mooi uit en er werd goed gegeten van al dat lekkers in een mooie
sfeervolle gemeenschapsruimte.

Carnavalsviering : Vrijdagmiddag 1 maart was het carnavalsfeest bij Brasserie “du Commerce”. DJ Evert zorgde voor de
muziek en natuurlijk was de Raad van Elf van Sint Jansteen ook weer van de partij. Dit jaar waren er diverse
acts op het podium, zowel de kinderen als de leerkrachten en de ouderraad deden mee met de
playbackshow. Jammer dat er toch confetti was gestrooid ondanks het verbod hierop. De ouderraad is
hierdoor langer bezig geweest met de feestzaal schoon te maken.

Lunch Koningsspelen: Deze vond plaats op vrijdagmiddag 12 april na de koningsspelen te Sint Jansteen. In de
gemeenschapsruimte hebben alle leerlingen samen genoten van deze lunch.

Schoolreis

: Dit schooljaar gingen we met de peutertjes, groep 1 tot en met 8 met de bus naar Toverland. Een
prachtig park waar iedereen het naar de zin had. De heenreis duurde nogal lang, dit was doordat de
chauffeur de file probeerde te ontwijken. Daarom zijn we iets langer in het park gebleven, dit was voor
iedereen ok want het was mooi weer. De terugreis verliep een stuk vlotter. We kwamen moe maar voldaan
terug in Heikant aan.

Schoolkamp groep 8:. Er is vorig schooljaar besloten het schoolkamp om de twee jaar te organiseren met groep 7 en 8
waardoor er dit schooljaar geen schoolkamp was.

Afscheid van groep 8: Het afscheid bestond dit jaar niet uit een musical maar uit een talentenjacht genaamd “Heidepoort
got’s talent”. Hieraan hadden alle leerlingen hun bijdrage geleverd dus werd iedereen op dinsdagavond 2 juli uitgenodigd in
‘t Heike. Groep 8, Milan en Lotte, waren de jury en zij beslisten wie de grootste talenten waren. Iedere deelnemer kreeg
daarna nog een medaille. Na afloop was er nog een ijsje voor de kinderen en een hapje en drankje voor de ouders.

Dit waren de activiteiten waar de ouderraad heeft geholpen met het organiseren en het verlenen van hand- en spandiensten.
We hebben in dit schooljaar 8x vergaderd. De verslagen van o.a. de ouderraad kunt u nalezen op de site van onze school.
Suggesties en op- of aanmerkingen horen wij graag, tenslotte zijn we er voor - en namens de ouders.
Namens de ouderraad, Natasja van Dorsselaer (secretaris)

