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Gedurende het schooljaar 2020-2021 kwam de ouderraad maandelijks bijeen door middel van

Google Meet. Live vergaderen was helaas niet mogelijk vanwege de Coronamaatregelen. Tijdens de

vergaderingen werd de algemene gang van zaken binnen de school en de activiteiten van de

werkgroepen besproken.

Sinterklaas

In verband met de Corona(maatregelen) moest het Sinterklaasfeest op school dit jaar anders worden

georganiseerd.

Om samenscholing van ouders op of rond het plein te voorkomen heeft de werkgroep besloten om

de Sint en Pieten niet op het schoolplein te laten aankomen.

Alle leerlingen kwamen op school aan en verzamelden in de klas. De leraren zijn verontrust, want de

Sint en Pieten komen niet op school aan, waar blijven ze nu?

Dan komt Ellen met het bericht dat er breaking news is. De digiborden worden aangezet en de

leerlingen krijgen een extra Sinterklaasjournaal te zien.

De Sint en Pieten zijn gespot in Beusichem maar waar?  Met eerdere hints, die de week ervoor op

het schoolplein zijn geweest, komen de leerlingen er al snel achter dat de Sint en Pieten op de

tennisbaan zijn. Alle leerlingen mogen de Sint en Pieten gaan ophalen.

Bij de tennisbaan kunnen de kinderen nog genieten van de tenniskwaliteiten van de Pieten en daarna

lopen de Sint en Pieten langs een rij van de leerlingen richting de gymzaal. De muziek staat lekker

aan dus dansen zit er ook nog in.

In de grote gymzaal worden de groepen apart uitgenodigd. Hier mogen de groepen een act

presenteren die ze samen met de leerkracht hebben voorbereid. Dit hebben ze allen zo goed gedaan,

dus pepernoten en een cadeau voor onderbouw leerlingen hoort daar natuurlijk bij.

In de bovenbouw zijn weer mooie surprises gemaakt en zijn deze eerder naar school meegenomen

om ze een dag te kunnen presenteren aan een ieder.

Het was een dag vol plezier en hebben alle leerlingen, leerkrachten en OR leden hebben genoten.

Kerst

Dit jaar hebben we voor de weken naar de kerstviering toe een adventkalender gemaakt. Elke

ochtend konden de kinderen in hun eigen klas een vakje openen. Hier zat een filmpje, knutsel of

opdracht in. De kinderen hebben een lampion geknutseld waarmee de school versierd werd.

Ze hebben een dans ingestudeerd. Ook zijn er wenskaarten gemaakt. Deze zijn opgestuurd naar

verschillende verzorgingshuizen. Toen gooide corona roet in het eten wat betreft de laatste dagen

voor de vakantie, inclusief de kerstviering. Gelukkig is er toch nog een kerstontbijt georganiseerd en

hebben de kinderen een escaperoom kunnen doen.



Koningsspelen

De kinderen zijn in de ochtend lekker actief geweest. Het schoolplein was toen de kinderen

aankwamen al versierd. De kleuters hebben allerlei spelletjes gedaan. De groepen drie en vier

hebben sportactiviteiten gedaan op het schoolplein. De andere groepen zijn op het terrein van BZS

aan het sporten gegaan. Aan het eind van de ochtend hebben de kinderen

een lekker ijsje gekregen.

Schoolreis onderbouw

De groepen 1 en 2 zijn met het schoolreisje naar Oud Valkeveen geweest. Eerst met de

bus, wat al een hele belevenis is. In het park zijn de kinderen in

verschillende attracties geweest. Het was heerlijk weer. Voordat we weer

terug naar Beusichem gingen hebben de kinderen nog een ijsje gekregen.

Schoolreis midden-  en bovenbouw

Voor de midden- en bovenbouw is de bestemming  Duinrell. De werkgroep heeft de nodige

maatregelen genomen rondom het coronavirus. Zo gaan er een beperkt aantal ouders mee, dragen

de volwassenen in de bus een mondkapje en hebben alle hulpouders een zelftest gedaan.

Het mag de pret allemaal niet drukken en iedereen heeft er zin in.

Met een kleine vertraging vertrekken de bussen richting Duinrell. Uiteraard worden de

bussen met de kinderen erin uitgezwaaid door diverse ouders.

Na aankomst rond 10.15 uur bij het park, loopt de groep gelijk door naar de kassa ́s om het

park in te gaan.

De attracties die bezocht gaan worden zijn al uitgezocht en de groepjes met begeleiders

verspreiden zich door het park. Het is prachtig weer, dus iedereen vermaakt zich prima.

Helaas blijken de wachtrijen bij sommige attracties wat langer te zijn en lopen de wachttijden

op.

Tussen 12.00 uur en 12.45 uur worden de kinderen verwacht voor de lunch. Voor elk kind is

er een bakje friet.

Rond 15.00 uur verzamelt iedereen zich bij de speeltuin voor een lekker ijsje en dan is het

helaas alweer tijd om naar huis te gaan.

In de bussen is het tijd om na te genieten en bij te komen van deze gezellige dag!

Laatste schooldag:

Dit jaar hebben voor het eerst wat georganiseerd voor de kinderen op de laatste schooldag.

Ze mochten lekker in pyjama of onesie naar school komen. Slaapzak, kussens en  iets lekkers om op

te liggen en film kijken maar. De kinderen werden nog getrakteerd op een zakje zelfgemaakte

popcorn en een zakje chips. Oh wat viel dat in de smaak bij de kids!

De kinderen en de leraren vonden het een zeer geslaagde en gezellig ochtend en een mooie

afsluiting van het schooljaar
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