
Feesten en activiteiten 
De Ouderraad organiseert samen met het schoolteam elk jaar de volgende 

feesten en activiteiten op school: 

• Klassenouderavond: een kennismakingsavond voor klassenouders 
• Dag van de Leraar: sinds 2005 zet de Ouderraad op deze dag in oktober de 

leerkrachten in het zonnetje. 
• Goede doelen: de Ouderraad organiseert de inzamelingsactie voor een goed 

doel. Er zijn momenteel drie doelen die om het jaar aan bod komen: de 

Voedselbank, Schoenmaatjes en de Sponsorloop. 
• Sinterklaas: rond half november worden beide schoolgebouwen in 

Sinterklaassfeer gebracht, waarna de voorbereidingen beginnen voor de 
ontvangst van de Sint op of vlak voor 5 december. 
• Kerst: direct na 5 december worden de Sinterklaasversieringen vervangen door 

sfeervolle kerstversiering. In de groepen wordt een kerstdiner georganiseerd op 
de donderdag voor de kerstvakantie. De Ouderraad zorgt dan voor tafellinnen, 

limonade en iets lekkers. Buiten is er een kerstborrel voor de ouders. 
• Schoolfotograaf: de Ouderraad organiseert de komst van de schoolfotograaf en 
begeleidt de bijkomende werkzaamheden. 

• Ouder thema-avond: de Ouderraad streeft ernaar om één keer per jaar een 
avond te organiseren voor ouders over een opvoedkundig thema. 

• Sportdag: voor alle klassen wordt een sportdag georganiseerd door de 
gymleerkrachten. De huur van de locatie, de eventuele ijsjes en vaantjes worden 

vanuit de ouderbijdrage betaald. 
• Pasen: het paasfeest bestaat doorgaans uit een feestelijk paasontbijt in de 
klassen. De kinderen maken dan voor elkaar een ontbijt in een vrolijk versierde 

doos, de Ouderraad zorgt voor het drinken en de paaseitjes. 

• Avondvierdaagse: in de periode mei/juni kunnen kinderen van De Achthoek 

deelnemen aan de Avondvierdaagse van Stadsdeel Zeeburg/Oost. De Ouderraad 
organiseert de inschrijvingen, de inkoop en uitdeling van sapjes onderweg en de 
felicitaties met medaille en een bloemetje bij de finish. 

• Afscheidscadeautje groep 8: de Ouderraad verzorgt een aardig aandenken voor 
de kinderen die de school hebben afgerond. 

• Eindfeest: het schooljaar wordt afgesloten met de ParkPopPicknick, een groots 

eindfeest in het Flevopark. 

 


