Werkgroep Dag van de Leraar
5 oktober is de landelijke Dag van de Leraar.
Op deze dag wordt het team van de Neerhof in het zonnetje gezet door de ouderraad.
Er wordt jaarlijks een thema bedacht voor deze dag en voorbereid door de werkgroep,
zodat ieder jaar 5 oktober een feestelijk tintje heeft voor het lerarenteam.
e

Werkgroep 1 Communie / Vormsel
Deze werkgroep zorgt ervoor dat alle communicanten en vormelingen na de
viering waarin het sacrament wordt toegediend een presentje van de school krijgen.
We zoeken uit welke leerlingen meedoen en wanneer en waar de viering plaats vindt.
Meestal zijn er leerkrachten aanwezig bij de viering die de presentjes overhandigen.

Werkgroep Carnaval
Natuurlijk vinden wij dit de leutigste werkgroep der werkgroepen.
Wij regelen en organiseren de loopgroep van “de foepsteegschool” met de kinderoptocht in
Zeuvebultelaand. Na goed beraad van de werkgroep verzinnen we bij het motto van dat jaar een
passend thema en samen met de kinderen knutselen/tekenen of bouwen we een aantal ochtenden in de
klas of op woensdagmiddagen om dat thema zo duidelijk mogelijk naar voren te laten komen in de
optocht.
Natuurlijk gaan we ieder jaar voor de winst, althans voor de 1e prijs van de grote groepen. en met
gepaste trots melden we dan ook dat we al enkele jaren de “concurrentie” hebben verslagen. Een goede
promotie voor de school!

Werkgroep AvondVierdaagse
De werkgroep avondvierdaagse organiseert elk jaar de inschrijvingen voor de wandelvierdaagse voor de
Neerhof. Zij zorgen dat de kinderen worden ingedeeld in groepjes met een leider of leidster. Ze
verzorgen de drankenposten (dit gaat in samenwerking met 3 andere basisscholen) , het uitreiken van
de medailles, en alles wat er verder bij komt kijken. We werken samen met Groene Ster, zij zijn de
organisator van het evenement.

Werkgroep kerstmis
Er wordt door de werkgroep samen met het team een herdertjestocht georganiseerd. Deze tocht trekt
door de Neerhofstraat, Stationsstraat over de Markt en het haventracee naar de kerk. De tocht wordt
begeleid door een muizkaal gezelschap gevormd door diverse leden van Zevenbergse dweilbands.
Op het haventracee staat de kerststal. Deze is ingevuld door leerlingen uit groep 8. In de kerk is er dan
een viering. Voor de kerk staat er een koek en zopie tent waar koffie, thee en wat lekkers wordt
geserveerd.
Uiteraard zijn we al volop in overleg met de directie en het team hoe we de Herdertjestocht invulling
gaan geven vanuit de nieuwe school.
Na de kerk gaan de kinderen terug naar school waar dan het ontbijtbuffet staat te wachten.
In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met het ontbijtbuffet met als thema “minder verspilling, meer
kerstgedachte” Het Kerstfeest staat voor gezamenlijk feest vieren en uiteraard is er voor de kinderen
niets leukers dan gezamenlijk het kerstontbijt te verzorgen. Het doel om minder te verpillen is zeker
gehaald en wij zijn blij te zien dat iedereen zo enthousiast heeft meegeholpen.

Werkgroep Projectweek
Een keer per jaar wordt er een hele week aandacht besteed aan een bepaald onderwerp. Dit project
wordt gelanceerd door het lerarenteam met ondersteuning vanuit de ouderraad.
De week wordt meestal geopend met een toneelstuk over het onderwerp.
Verder wordt er iedere dag iets gedaan wat betrekking heeft op het onderwerp.
Dat kan knutselen zijn maar ook een bezoek aan een voorstelling of er komt iemand op school om veel
over het onderwerp te vertellen.

Werkgroep Sinterklaas
Voordat Sinterklaas naar ons land komt is er al veel werk aan vooraf gegaan. In september neemt een
Piet vanuit Spanje al contact op met de sinterklaas-werkgroep en informeert hoeveel kinderen er op
school zitten zodat Piet weet hoeveel cadeautjes en lekkernijen er voor de kinderen van De Neerhof
school, mee moeten op de boot naar Nederland.
Ook is er contact met de strooipieten en de rommelpieten, die elk jaar weer voor grote hilariteit zorgen bij
de kinderen.
Verder heeft Sinterklaas ieder jaar weer een spectaculair entree. De aankomst is dan tot in de puntjes
voorbereid, maar meestal zijn er onverwachts toch nog problemen. Dat het elk jaar weer tot een goed
einde wordt gebracht is mede te danken aan de werkgroep sinterklaas.

Verkeer Educatie groep
Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen
.
Het primaire doel van de verkeersouder is verkeersveiligheid onder de aandacht brengen en meehelpen
om oplossingen te zoeken voor verkeersonveilige situaties. Mogelijkheden om deze doelen te bereiken
zijn:
* Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en de school.
* Activiteiten organiseren
* Contacten onderhouden met de gemeente, politie, basisschool,
buurtbewoners en ouders.
* Het signaleren van knelpunten en werken aan een oplossing.
* Opzetten of bewaken van verkeersonderwijs op de school.
Als ouder kunt u altijd contact opnemen met de verkeersouders
Wij staan voor u klaar als u een goed idee heeft of juist tegen een probleem aan bent gelopen. Wij zullen
hier dan mee aan de slag gaan. Ook als u het leuk vind om zich in te zetten voor de verkeersveiligheid
bent u natuurlijk van harte welkom.

Werkgroep Schoolreis
Samen met het team wordt overlegd wat de bestemming gaat zijn voor de schoolreis.
Voor de onderbouw (groepen 3 en 4) is er een afwisseling in het ene jaar een pretpark en het andere
jaar een bezoek aan de Beekse Bergen.
Voor de bovenbouw (groepen 5-6 en 7) is er een 3 jaarlijkse afwisseling m.b.t. de bestemming, zijnde
pretpark, dierenpark en een schoolreis met een educatief doel voor dit jaar is gekozen voor Waterpark
Neeltje Jans.
Samen met het team wordt het vervoer en de invulling van de dag geregeld.
De ouderraad regelt de ouderbijdrage aan het schoolreisje.
Werkgroep Afscheid groep 8
Ieder jaar zijn er uiteraard weer groep 8-ers die na een leuke basisschool periode de grote sprong
maken naar het voortgezet onderwijs.
Jaarlijks wordt er een leuke avond voor ouder en kinderen georganiseerd om afscheid te nemen van
groep 8.
De ouderraad ondersteunt het team met de organisatie van deze avond.
Werkgroep Pasen
Natuurlijk hoort bij Pasen,paaseitjes zoeken !
De ouderraad zorg dat er per groep paaseitjes verdeeld worden en tevens dat er echte verse eitjes
geregeld worden om heerlijk samen met de leerkracht op te smullen.
Om de 3 jaar wordt er ook een Paasmarkt georganiseerd, deze organisatie verzorgen wij samen met het
team.

