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Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2019-2020 
 
Sinterklaas 05-12-2019:  

Sinterklaas was een leuke dag. Voor het thema post hebben ze een bestelauto geregeld. De Sint en 4 

pieten kwamen het schoolplein op en waren een piet kwijt.  Deze kwam aan met de bestelbus omdat 

hij mee pakjes was bezorgen met de postbode. Er was een postbode pakje besteld zodat de piet zijn 

eigen postbode kleren kreeg omdat hij het zo goed had gedaan.  

Dé onderbouw kwam om de beurt bij de sint en pieten in de aula. Dit verliep allemaal erg goed. De 

juffen hadden allemaal leuke informatie doorgegeven aan de sint en pieten zodat er een persoonlijk 

stukje verteld kon worden.  

Na de pauze was het gebruikelijk dat de sint en pieten naar de bovenbouw gingen maar vanwege de 

tijdsdruk voor de surprise hebben ze er voor gekozen om de groepen 6, 7 en 8 tegelijk in de aula te 

laten komen. Dit was erg aangenaam voor zowel de sint en pieten als voor de klassen. Dit nam 

minder tijd in beslag. Uiteindelijk waren ze op tijd klaar en heeft iedereen een leuke dag gehad. 

 

 

Kerstmis 19-12-2019: 

Het was een gezellig en sfeervol samenzijn voor kerst op school. De leerlingen hebben zelf hapjes 

gemaakt. Ze starten met binnenkomst over de rode loper o.b.v. de meidenband en een glas 

champagne. Daarna werd er getoast en er was een kerstkoor. Vervolgens zijn alle leerlingen naar de 

klas gegaan, waar lekker werd gegeten en een kerstverhaal werd voorgelezen. Voor de ouders was 

er een samenzijn op het schoolplein met kerstmuziek en vuurkorven. Helaas was de opkomst niet zo 

hoog. Een zeer geslaagde en sfeervolle avond.  

 

 

Carnaval 21-02-2020: 

 

Carnaval is begonnen in de eigen klas. Iedere klas had zijn eigen activiteit in de klas. Dit verliep 

allemaal goed. Om 10.00 begonnen we met het uitzetten van de pionnen en de karren en 

loopgroepen. Dit verliep met wat aansturing allemaal goed. Om 10.41 is de optocht goed gestart. 

Meidenband voorop. Die hebben dit jaar niet de volledige route meegelopen vanwege een blessure, 

maar zijn voorop gegaan tot aan Karel Doormanlaan en uiteindelijk bij de Vier Uitersten de optocht 

weer opgewacht. Dit verliep allemaal erg goed. Bij terugkomst allemaal verzameld in de aula voor 

de prijsuitreiking. Er waren heel veel aanmeldingen voor karren en loopgroepen. Dit was erg leuk 

om te zien.  

Na de middagpauze was het tijd voor een open podium. Hiervoor waren genoeg aanmeldingen en 

dit was een leuke middag geworden.  

Carnaval verliep erg gezellig.  

 

Verder activiteiten, uitgezonderd de schoolfotograaf, hebben helaas niet plaatsgevonden dit 

schooljaar door de maatregelen rondom Covid-19.  

 

 

Namens De Ouderraad van KC De Linde, 

Laura de Zeeuw, secretaris 
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