
9. CULTURELE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Culturele activiteiten

Onze school heeft zich aangesloten bij de werkgroep Kunst

Op Maat van de gemeente Koggenland. Van elke school zitten

vertegenwoordigers in deze werkgroep. De bedoeling is dat

elke leerling gedurende zijn/haar basisschoolperiode kennis

maakt met verschillende culturele activiteiten zoals muziek,

dans, theater, beeldende kunst, literatuur en/of film.

Kunstenaars komen deze lessen geven op school samen met

de groepsleerkracht. Hoe die invulling gaat worden, leest u in

Ark-Nieuws.

Naast bovenstaand aanbod willen we kinderen jaarlijks in aanraking brengen met cultureel

erfgoed. Onze oudercommissie trekt jaarlijks € 7,50 per leerling uit om het vervoer hierbij te

financieren.

Ook bieden wij kinderen een professioneel muziekaanbod aan. Onder leiding van een

muziekdocente ontvangen kinderen 20 weken lang algemene muzikale vorming (als basis om

een muziekinstrument te kunnen gaan spelen. In de groepen 5-6 en 7-8 gaan kinderen

kennismaken met verschillende instrumenten (percussie, keyboard, een blaasinstrument en

gitaar)

Er  wordt een bijzonder aanbod geboden tijdens de creatieve uren in de midden- en

bovenbouw.

Evenementen

Er worden gezamenlijke vieringen gehouden met Kerstmis en Pasen.

Regelmatig wordt een project afgesloten met een gezamenlijke afsluiting met optredens en

tentoonstellingen voor ouders en andere belangstellenden.

Ook zijn er nog enkele activiteiten buiten school zoals het  kleuterfeest, het schoolreisje voor

de groepen 3 t/m 6, de sportdag, het kamp voor groep 7-8 en de natuurwandeling voor

groep 1-2.

Deze activiteiten geschieden onder verantwoordelijkheid en begeleiding van leerkrachten

met ondersteuning van de ouders.

Kinderkermis

De kinderkermis is gelijk met de kermis in

Hensbroek en valt altijd op de maandag na de

eerste zondag in september.



Het programma bestaat uit twee gedeeltes: Het ochtendprogramma wordt verzorgd door

groep 7-8 en het middagprogramma wordt georganiseerd door de leerkrachten.

De kinderen van groep 7-8 staan met leuke attracties op het schoolplein. De kinderen uit de

andere groepen zijn de kermisgasten en mogen deze attracties gratis bezoeken. De officiële

opening is om 9.30 uur.

Er is een deskundige jury aanwezig om te beoordelen welke attracties in de prijzen vallen. De

prijswinnaars worden aan het eind van de Kinderkermis bekend gemaakt.

Ook ouders, opa’s, oma’s en andere kennissen zijn van harte welkom en kunnen een gratis

kopje koffie gebruiken dat door de oudervereniging geserveerd wordt.

Ochtendprogramma:

We verwachten alle kinderen van groep 1 t/m 6 vanaf 9.15 uur op school. De kinderen van

groep 1, 2 en 3 gaan eerst naar hun klas. Ze  kunnen daarna samen met de leerkracht de

Kinderkermis op. We stellen het zeer op prijs als u tijdens de Kinderkermis komt kijken. Wilt

u echter uw kind niet zomaar mee naar huis nemen? Graag even melden bij de leerkracht.

Middagprogramma:

In de middag is er een verrassingsprogramma. Aan het einde van de middag krijgen alle

kinderen een bonnenvel voor de kermis mee.

Een en ander wordt mede mogelijk gemaakt door het Kermiscomité.

Afscheid van groep 8

Het afscheid van groep 8 vieren we met de opvoering

van een musical door deze groep. Meestal is dit de

maandag van de laatste schoolweek. ‘s Middags is er

een uitvoering voor alle kinderen. ‘s Avonds voor

ouders, familieleden van de kinderen van groep 8 en

andere belangstellenden. Ook op dinsdagavond is er

nog een uitvoering voor ouders en belangstellenden.

Op maandagavond na de musical nemen we officieel afscheid van groep 8. Dit doen we

samen met de kinderen van groep 8 en hun ouders, de oudervereniging en het team.

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten zijn die activiteiten die georganiseerd worden door, en onder

verantwoordelijkheid vallen van andere organisaties dan de school. Bijvoorbeeld het

schoolhandbaltoernooi en voetbaltoernooi. Daarnaast is het voor als school heel belangrijk

om de goede contacten met de verschillende verenigingen van Hensbroek in stand te

houden.De school fungeert hierbij als een soort doorgeefluik: de kinderen kunnen zich op

school opgeven en ontvangen via school informatie.


