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Nieuws van de
Activiteitencommissie

Activiteitencommissie
Annemieke Hart
(voorzitter)
Antiny Boschma
Betty Viersma
Christa Versteeg
Debby de Rooij
Deborah Boomsma
Imma Hoekstra
Maria Huige
Mariska Spaanderman
(samen met John Bloothoofd)
Nynke Kroes
Renate Hansma
Tineke Bottinga

Nieuw leden
Wij zijn erg blij met de vier enthousiaste ouders die zich hebben aangemeld voor de activiteitencommissie. Het team bestaat
nu uit 12 leden die zich in werkgroepjes bezighouden met de
organisatie van de activiteiten
voor, door en met de kinderen.
Zo zorgen we binnenkort dat de
schoenendozen netjes gevuld en
verpakt vervoerd kunnen worden
naar hun bestemming, zorgt de
styling werkgroep voor de aankleding van de grote hal (It Bynt)
en zorgt de catering werkgroep
voor koffie/thee tijdens ouderbijeenkomsten.
Verder ondersteunen we het
team bij de organisatie van het
Sinterklaas– en Kerstfeest en in
het komende jaar zijn we weer
betrokken bij het Paasfeest, de
Koningsspelen, het afscheid van
groep 8 en de feestelijke viering
van de laatste schooldag.
Bij veel van deze activiteiten
wordt er samengewerkt met de
oudervereniging van de OBS.

De nieuwe leden zijn: Deborah,
Mariska & John, Renate en Tineke. Allemaal: Welkom bij de AC!
Aan het einde van dit schooljaar
nemen we afscheid van vier leden
(Annemieke, Nynke, Maria en
Christa). Nieuwe leden zijn altijd
van harte welkom!

Informatie
Voor vragen en/of aanmeldingen,
ook voor uw hulp bij styling, catering, of een van onze andere
activiteiten kunt u mailen naar
ac@hasperschool.nl of zie de
website: hasperschool.nl/ouders/
AC.

Vanuit het team
Janine Selvius
Petra Ouwehand

Agenda van de AC
 19-11 Styling It Bynt,
thema Sinterklaas
 21-11 Actie Schoenen
-doos afronden
 05-12 Sinterklaas

Met vriendelijke groet,

 10-12 Styling It Bynt,
thema Kerst

De Activiteitencommissie

 Januari 2015 Ouderbijdrage

Foto v.l.n.r:
Boven: Nynke, Christa, Imma, Maria,
& Betty. Midden: Debby, Tineke, Antiny & Deborah. Onder: Annemieke,
Mariska & Renate. Afwezig: John.

