Samenwerken
In december gebeurt er van alles op
school. Sinterklaas bezoekt met zijn
Pieten de school, een groot feest voor
iedereen.
Dit mooie feest organiseren we samen
met de OBS Akkrum en de
Sinterklaascommissie Akkrum/Nes.
Ook de spelletjes op koningsdag
organiseren we samen met de OBS
Akkrum.

Contact
Ds. Hasperschool
De Stringen 3
8491 HA Akkrum
0566 651 464
www.hasperschool.nl
ac@hasperschool.nl

Samenstelling en taken
De voorzitter zit vergaderingen voor en heeft
regelmatig contact met de schooldirecteur.
Het beheer van de financiën ligt bij de
penningmeester van de AC, de eindverantwoordelijke is de schooldirecteur.
De activiteiten die de AC helpt organiseren,
worden met de ouderbijdrage gefinancierd.
Naast de ouders is er ook een vast lid van
het team die zitting heeft in deze commissie.
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“Met elkaar een
mooie invulling
geven van de door
school aangeboden
activiteiten maakt
het schooljaar voor
elk kind een feestje.’’

Ds. Hasperschool
Activiteiten Commissie

Er wordt met enige regelmaat door
de AC vergaderd. Vergaderingen
vinden in de avond plaats bij een
van de leden thuis. De frequentie is
afhankelijk van de geplande
activiteiten. Gemiddeld zijn het 5
vergaderingen per schooljaar. In de
eerste vergadering worden de
activiteiten verdeeld over de leden.
Andere vergaderingen gaan over de
activiteiten zelf en het evalueren
hiervan. De laatste vergadering
sluiten we het jaar af met een
gezellig samenzijn.

Alle hulp is welkom
Vindt u het ook gezellig om mee te helpen?
Er is genoeg te doen zoals:


Sinterklaas



Kerstviering



Paasviering



Koningsspelen



Laatste schooldag



It Bynt versieren



Koffie en thee verzorgen

Activiteiten
Commissie
De activiteiten commissie (AC) bestaat
uit een enthousiast groepje ouders dat
het team helpt bij het organiseren,
verzorgen en aankleden van activiteiten.
It Bynt, onze gemeenschappelijke ruimte,
wordt versierd binnen de verschillende
thema’s, zodat onze kinderen zich
welkom voelen.
Ook helpt de AC bij vieringen, zoals
Sinterklaas en Kerst.

Wie kunt u aanspreken voor vragen?

Goska Sixma
Leonie Flinterman
Anne – Marie Verhaar
Annelies de Ridder

“Een mooiere
beloning dan een
stralende lach kan
toch niet?”

En wellicht straks u?
Gezonde hapjes en drankjes
Op de oudermiddagen en -avonden
staat de koffie en de thee voor u klaar.
Er zijn ook nog andere momenten dat
er voor de kinderen en voor (hulp)
ouders drinken en hapjes klaargemaakt worden.
Bij het verzorgen van de catering bij
alle activiteiten zoeken wij een goede
balans tussen ‘gezonde’ snacks en er
een feest van maken!

