5. Jaaractiviteiten voor de kinderen

5.1 Kinderboekenweek
Ieder schooljaar besteden we met de hele school aandacht aan de
Kinderboekenweek. Aankomend jaar is de Kinderboekenweek van 5 t/m
14 oktober. Het thema is: “Voor altijd jong”.
5.2 Sinterklaasfeest
Elk jaar brengt Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. De
groepen 1 t/m 4 komen dan bij Sint op bezoek. In de groepen 5 t/m 8
houden de kinderen een surprise-ochtend.
5.3 Kerstfeest en Pasen
Aan de hand van onze catechesemethode bereiden we de kinderen voor
op het kerstfeest. Deze periode wordt afgesloten met een kerstviering en
een sfeervolle kerstmaaltijd, vaak in buffetvorm en gemaakt door
ouders. Voorafgaand aan Pasen besteden we aandacht aan de
betekenis hiervan. De ouders van de oudervereniging organiseren met
de teamleden de activiteiten rondom Kerst en Pasen.
5.4 Carnaval
In feesten zijn we goed op school. En zeker in carnaval vieren. De
vrijdag voor carnaval opent de jeugdprins met zijn gevolg een spetterend
carnavalsfeest met een bonte optocht door het dorp, waarna er een
activiteitenprogramma voor alle groepen plaatsvindt.
5.5 Sportdag
Eén maal per jaar wordt een sportdag georganiseerd voor alle kinderen
van onze school. In het schooljaar 2015-2016 heeft deze
plaatsgevonden op de sportvelden van R.K.S.V ’t Peeske.

5.6 Schoolfeest/schoolreisje
Eén keer in de twee jaar vindt er een schoolreisje plaats. Het andere
jaar wordt er een schoolfeest georganiseerd. In 2016 gingen de jongste
kinderen naar het hof van Eckeberge, groep 4 t/m 7 ging naar Irrland. In
2017 hebben we een schoolfeest.
5.7 Schoolkamp/afscheidsmusical
Ter afsluiting van hun basisschooltijd gaat groep 8 op schoolkamp. Er
wordt een uitgebreid programma opgesteld. Als afsluiting van de
basisschoolperiode wordt de afscheidsmusical door de groepen 8
opgevoerd.
5.8 Verkeersexamen
In alle groepen wordt verkeersles gegeven. In groep 7 nemen alle
leerlingen deel aan het landelijk verkeersexamen, dat zowel theoretisch
als praktisch wordt afgenomen. Het praktische examen wordt in het dorp
afgenomen met medewerking van een groot aantal ouders o.l.v. een
werkgroep van de 3VO, afdeling Beek/Loerbeek.
5.9 Kinderpostzegels
Eén maal per jaar komen de leerlingen van groep 8 langs de deur voor
de verkoop van de bekende postzegels en/of prentbriefkaarten "Voor het
kind".
5.10 Vandalisme, alcohol- en drugspreventie
De leerlingen van groep 8 nemen of deel aan het project vandalisme of
aan het project alcohol- en drugspreventie. Dit gebeurt in samenwerking
met de plaatselijke politie, Stichting Welcom en het Bureau Halt.

