
  

  

Welke activiteiten organiseren we? 

Kamp groep 8 

Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp. 

Kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek wordt elk jaar een kinderboekenmarkt georganiseerd door 

Brede School Het Zand met verkoop van nieuwe en tweedehands boeken. Naast de 

boekenverkoop worden er verschillende workshops en knutselactiviteiten georganiseerd voor 

de kinderen. Er zijn strippenkaarten te koop, die als betaalmiddel gelden tijdens de markt. 

Sinterklaas 

Elk jaar wordt de school mooi versierd. Kinderen mogen hun schoen zetten en Sinterklaas 

komt langs op school. Telkens is het weer een verrassing hoe en waar hij aankomt en of het 

allemaal wel goed zal gaan. Sinterklaas en zijn pieten gaan daarna alle klassen langs. De 

kinderen zingen liedjes en krijgen een cadeautje en er zijn ook altijd klassencadeaus. 

Kerst 

In de laatste week voor de kerstvakantie hebben de kinderen een kerstdiner op school in hun 

eigen klas. De school en de klassen zijn mooi versierd en elk kind brengt iets te eten mee. Er 

hangt van tevoren een intekenlijst bij de klas met wat er nodig is. Ieder kind (ouder) verzorgt 

een deel van het diner. Hulpouders helpen mee in de klas. Iedereen komt in mooie 

kerstkleding. Tijdens het kerstdiner wordt er een samenkomst voor de ouders georganiseerd. 

Ouders kunnen dan op school blijven en elkaar beter leren kennen met een hapje en drankje. 

Lenteontbijt 

Rondom het thema Lentekriebels wordt het Lente-ontbijt georganiseerd. Alle kinderen maken 

voor een klasgenoot een mooi versierd ontbijt klaar. In de week voor het Lente-ontbijt krijgen 

de kinderen een invulblaadje mee waarop ze hun ontbijtvoorkeuren kunnen aangeven zodat 

iedereen een lekker ontbijt krijgt. 

Koningsspelen 

Tijdens deze sportdag gaan de kinderen in groepjes sportieve spelletjes doen. Hulpouders 

helpen mee met het klaarzetten, begeleiden en opruimen van de spellen. 

Avondvierdaagse 

Elk jaar in juni kunnen kinderen vanaf 6 jaar de avondvierdaagse lopen. Hulpouders lopen 

mee als begeleiders om alles in goede banen te leiden. Ook kunnen ouders zich als 



verkeersregelaar opgeven. Samen maken we er een mooi wandelfeest van met als beloning 

een mooie medaille. 

Schoolreisje 

Elk jaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. Door de Ouderraad wordt de bestemming 

uitgekozen, afwisselend een pretpark of een dierentuin. 

Groep 1 en 2 viert die dag een campingfeestje op school. Maar gaan eerder dat jaar naar ‘Het 

Vogelnest’, een natuurspeeltuin voor kleuters. 

Zomerfeest 

Aan het einde van elk schooljaar organiseren we het Zomerfeest. Iedereen maakt wat lekkers 

voor het grote buffet. Er zijn activiteiten voor de kinderen: springkussens, stormbaan, 

schminken etc. Ouders, leraren en leerlingen genieten samen van deze afsluiting van het 

schooljaar. 

 


