Sociaal jaarverslag oudervereniging Marcoen 2018/2019
In het kort een overzicht van de activiteiten van de oudervereniging in het
schooljaar 2018-2019 op een rijtje.
Schoolfotograaf
Net als de jaren hiervoor kiezen we weer voor de schoolfotograaf van
schoolkidsfotografie. Bewuste keuze is dat we de foto’s vroeg in het schooljaar laten nemen gezien de
kinderen dan nog een mooi kleurtje hebben van de vakantie.
Ook dit jaar is alles netjes verlopen. We zijn in totaal 2,5 dag bezig geweest. Dit jaar hebben we
ervoor gekozen de foto’s voor het vriendenboekje van groep 8 op het kamp zelf te laten maken. Dit is
voor herhaling vatbaar
Open avond:
Tijdens de open avond die de school zelf organiseert, vinden wij het als oudervereniging belangrijk om
ons daar zichtbaar op te stellen. Net als andere jaren hebben we een standje gemaakt waarin met
foto’s zichtbaar wordt gemaakt wat wij organiseren voor de kinderen van de Marcoen. Vragen zijn
gesteld en informatie waaraan de bijdrage gespendeerd wordt is gegeven.

Sinterklaas
Dit jaar is er weer gekozen voor een schatkamer. Een kamer waar de kinderen zelf hun cadeautje uit
mochten kiezen.
Caravan centrum de Bruijn uit Dorst heeft voor de kinderen van de Marcoen een caravan ter
beschikking gesteld. Deze is door een van de vaders geairbrushd, wat een prachtig tafereel liet zien
van Sinterklaas. Zelfs alle cadeautjes zijn gesponsord door de Bruijn. In de nieuwsbrief hebben we
laten weten dat we ze hiervoor erg dankbaar waren. Voor volgend jaar hebben we de afspraak
gemaakt dat we de caravan weer mogen lenen.

Kerst
Kerst werd net als vorig jaar gevierd met een kerstdiner in de klas. Ieder kind nam iets lekkers mee. In
sommige klassen hebben ze een echt 3 gangenmenu gemaakt. In elke klas waren meerdere obers
aanwezig. Heerlijk dat het eten en drinken wordt gebracht, net als in een echt restaurant. Aansluitend
werd in de gymzaal door elke klas een uitvoering vertoond. Tenslotte was er warme chocomel op het
plein, dat huiselijk verwarmd werd door enkele vuurkorven. Voor de ouders was er een glaasje
glühwein. Het was een geslaagde afsluiting van het jaar 2018.
Gezien we nu een aantal jaar hetzelfde doen met de kerst en de gymzaal erg druk is tijdens de
uitvoering van de kinderen willen we voor volgend jaar iets anders gaan bedenken

Carnaval.
Het thema van dit schooljaar was: Dur zwoijt wa…
Op de Marcoen wordt elk jaar carnaval gevierd, ook dit jaar was het weer een gezellig gebeuren.
De viering vond in de middag plaats. Deze begon zoals gebruikelijk met het voorstellen van de Raad
van 11…
Vervolgens ging de optocht van start, waarbij alle klassen de Dorstse Boerkes volgden.
Er stonden wederom veel toeschouwers langs de route, en de kinderen genoten er enorm van.
Aansluitend werd er gefeest en gehost op het leerplein van school, onder leiding van DJ Remco
werden de favoriete nummers gedraaid, deze konden de kinderen vooraf doorgeven.
De Snollebollekes waren veruit de populairste!
Er werden dit jaar heerlijke witte bolletjes met knakworst uitgedeeld, en er was volop ranja.
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Om 15.00u werden de winnaars bekend gemaakt door de jury, groep 3 en groep 6 hebben de
wisselbeker in ontvangst mogen nemen!
Daarna startte de carnavalsvakantie voor de kinderen.
Koningsspelen/sportdag.
12 april
Schoolverlatersdagen – Schoolkamp
Op 3,4 en 5 juni is groep 8 op kamp geweest.
Dit jaar heeft meneer Rik gekozen voor een andere locatie. We zijn naar Loon op Zand gegaan.
Het was een prachtige locatie met alles erop en eraan. Het grote voordeel was ook dat we niet zover
moesten fietsen met de kinderen en hierdoor meer tijd hadden om spelletjes te doen
De kinderen zijn ingedeeld in 4 groepen. Hierbij was het de bedoeling dat er onderling gestreden
moest worden.
Iedereen was bloedfanatiek.
Het thema was “Marcoen op zijn kop”, en op zijn kop zijn we gegaan. Wat hebben de kinderen
genoten van alle activiteiten
Gelukkig was er dit jaar veel hulp van ouders waardoor de kinderen hebben genoten van een
prachtige sprookjestocht en spooktocht.
Ook het Casinoavondje mocht niet ontbreken. Alle leerkrachten van de Marcoen waren deze avond
actief bezig, wat de kinderen ook zeer konden waarderen.
Op de jaarlijks terugkerende gala-avond zagen de kinderen er weer betoverend uit. Er ontstond
spontaan een fotosessie bij het kleurrijke klimrek
Andere activiteiten waren een gps tocht en wolven van wakkerdam, wat door iedereen ook actief werd
meegedaan.
Op de laatste dag zijn we naar het zwembad in Dongen gefietst en hierna terug naar de Marcoen
waar we opgevangen werden door meerdere ouders.
Het was een geslaagd kamp.
Voor de komende 2 jaar is de locatie wederom vastgelegd.

Musical
Op 2 juli van dit jaar hadden we de eindmusical van groep 8; “de beer is los”. Na maanden van
oefenen met elkaar, was het die ochtend dan zo ver. Schminken, opmaken, haren doen en de outfits
aan. Met de nodige dosis gezonde zenuwen, werd in de ochtend eerst een mooi optreden gegeven
aan de jongsten van de school en aan de ouderen van Dorst.
Na een korte pauze en het bijwerken van de schmink, was het ‘s middags dan zover: de musical werd
gespeeld voor alle kinderen en leerkrachten van de hele school. Het was ontzettend spannend, maar
wat hebben de kinderen van groep 8 een geweldige prestatie neergezet!! In de avond hebben ze
opnieuw de musical gespeeld, voor alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere
familieleden. Na afloop werden de kinderen nog verrast met een solo van meneer Rik. Het was een
super leuke, mooie, grappige, emotionele en gezellige avond.
De dag erna namen de kinderen van groep 8 dan echt afscheid van de Marcoen.

Typecursus:
Gezien er vraag blijft van ouders voor het aanbieden van een typecursus hebben we vanuit de
oudervereniging ook dit jaar geregeld dat de Typetuin op de Marcoen een typecursus aanbiedt.
Ook dit jaar hebben er verschillende leerlingen op de Marcoen les gehad. Dit alles is naar
tevredenheid verlopen. Voor volgend schooljaar is de bedoeling dat er in oktober opnieuw een groep
kan starten. Voor de vakantie is er dan ook een mail uitgedaan naar de ouders van de desbetreffende
groepen.
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