
Uitleg per activiteit 

 

Openingsfeest 

Aan het begin van elk schooljaar organiseert een groep ouders voor ouders, kinderen en teamleden een                

openingsfeest op een vrijdagmiddag. Na een gezamenlijke activiteit is er gelegenheid om elkaar onder het               

genot van een hapje en een drankje (door de ouders zelf meegenomen en/of gemaakt) op informele wijze                 

te ontmoeten. Het openingsfeest mag gezien worden als een vrijblijvende aftrap van het nieuwe              

schooljaar, die op bijzondere wijze bijdraagt aan saamhorigheid en betrokkenheid. Hulpouders zijn altijd             

nodig voor de opbouw/afbouw en andere hulp bij de organisatie en/of voorbereiding. 

 

Schoolreis 

(Meestal) aan het begin van het schooljaar gaan we met de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. De                  

schoolreiscommissie streeft ernaar om het ene jaar een bestemming te selecteren met educatieve             

elementen, het andere jaar een attractief (pret)park. Ouders wordt gevraagd om te helpen met het               

begeleiden van groepjes kinderen. Voor de busreis en het entreekaartje vraagt de Ouderraad een bijdrage               

aan de ouders (max. €25,00 per kind).  

 

Kleuterschoolreisje 

Het kleuterschoolreisje gaat naar Ballorig in Houten. School vraagt een bijdrage aan de ouders (max.               

€12,50 per kind) voor het externe uitje. Bij het uitje is vervoer en begeleiding van ouders nodig. Soms                  

gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 ook met de schoolreis van de groepen 3 t/m 8 mee. De bijdrage                      

per kind ligt dan uiteraard hoger. 

 

Sinterklaas 

Zodra Sinterklaas en zijn pieten weer in Vianen zijn, versieren we de hal (met hulpouders) en mogen de                  

kinderen op een bepaalde dag hun schoen zetten op school. Vervolgens vieren we op een andere dag het                  

Sinterklaasfeest. We hopen natuurlijk ieder jaar dat de kinderen uit de lagere groepen (enigszins              

afhankelijk van de groepsindeling) worden verblijd met een bezoek en cadeautje van Sint. De kinderen               

van de hogere groepen trekken vooraf lootjes en zorgen voor een cadeautje met surprise voor een                

klasgenoot. 

 

Kerst 

Direct nadat de sinterklaasperiode is afgesloten, brengen we de school in kerstsfeer. Op de laatste               

donderdag voor de kerstvakantie zijn de kinderen ’s middags vrij en gaan de kinderen zich klaar maken                 

voor het kerstdiner in de avond. De kinderen maken thuis gerechtjes die ze ’s avonds in hun sfeervol                  

versierde klaslokaal samen nuttigen. Gelijktijdig met het kerstdiner drinken de ouders op het schoolplein              

nog een glaasje glühwein met elkaar. De volgende ochtend vindt de kerstviering in de kerk plaats, waar                 

ook ouders welkom zijn. Hulpouders zijn altijd nodig voor het versieren en opruimen van de hal. 

 

Schoolkrant 

Jaarlijks wordt er een leerlingenredactie gekozen. De Ouderraad i.s.m. hulpouders zorgt er vervolgens             

voor dat er voor de kerst- en zomervakantie een mooie schoolkrant wordt gemaakt met veel inbreng van                 

de kinderen. De schoolkrant wordt betaald uit sponsorgelden. 

 

Carnaval 

Rond carnavalstijd vieren we op een vrijdagmiddag Carnaval met een gezellig feest. De kinderen lopen               

dan direct na de lunch naar eigen inzicht verkleed en met veel herrie in een korte optocht door het                   

centrum. Natuurlijk hopen de kinderen dan op zoveel mogelijk publiek langs de kant. Daarna treden de                

kinderen voor elkaar op in de hal (dus zonder publiek) en ter afsluiting mogen ze nog even lekker hossen                   



en feestvieren. 

Pasen 

Rond Palmpasen maken de kinderen uit de lagere groepen Palmpaasstokken. Vlak voor het Paasweekend              

mogen de kinderen een paasontbijt in de klas nuttigen. In de lagere groepen nemen ze een ontbijtje voor                  

zichzelf mee van huis. De hogere groepen maken een ontbijtje voor een klasgenoot. Ze trekken hiervoor                

lootjes en vullen een briefje in wat ze lekker en minder lekker vinden. Na het ontbijt gaan de klassen                   

eieren zoeken in de naastgelegen tuin van de pastoor. In ruil voor de verstopte eieren krijgen de kinderen                  

een zakje met chocolade-eitjes.  

 

Schoolfotograaf 

Een keer per jaar nodigt de Ouderraad een professionele schoolfotograaf uit om portret- en groepsfoto's               

van kinderen en leerkrachten te maken. Er worden ook familieportretten gemaakt van broertjes en zusjes.               

U kunt de foto's zonder koopverplichting bekijken en daarna beslissen of u foto's wilt kopen en eventueel                 

nabestellen.  

 

Schoolvoetbal en schoolkorfbal 

Eenmaal per jaar vindt het schoolvoetbaltoernooi (april) en korfbaltoernooi (september) plaats op            

sportcomplex Blankensteijn. Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 die zich vrijwillig opgeven, vormen               

gemengde teams. Zij trainen vooraf onder leiding van coaches (hulpouders) van school. De teams van               

verschillende scholen uit Vianen strijden sportief onder aanmoediging van familie, vriendjes en            

leerkrachten voor de eretitel. Afhankelijk van het aantal teams zijn er doorgaans veel ouders nodig om te                 

helpen met coachen. De animo voor deelname aan het schoolkorfbal is overigens gering. 

 

Avondvierdaagse 

Vol trots lopen we ieder jaar met veel kinderen mee met de avondvierdaagse (5 , 10 of zelfs 15 km), op                     

vrijwillige basis. De Ouderraad regelt de inschrijving, stempelen en welverdiende medailles namens de             

kinderen en ouders die met school meelopen. Tijdens de laatste avond verzamelen we bij een daarvoor                

aangewezen locatie. Van daaruit lopen we als school samen naar het eindpunt in een optocht met alle                 

andere scholen. Naar eigen inzicht kunt u uw kind een presentje geven bij de verzamelplaats of daarna bij                  

de optocht. Voor het stempelen en uitdelen van versnaperingen doen we een beroep op ouders. 

 

Feestavond 

Eénmaal per jaar organiseert de school een feestavond (op een vrijdagavond vanaf 19 uur) voor ouders,                

kinderen en leerkrachten. Voorafgaand aan de feestavond worden er allerlei activiteiten georganiseerd            

met als doel veel geld op te halen voor een jaarlijks te bepalen ‘goed doel’. De opbrengst voor het goede                    

doel wordt aan het begin van de feestavond bekend gemaakt. Daarna volgen spetterende optredens              

verzorgd door de kinderen van groep 1 t/m 8. Een avond die niet gemist mag worden! 

 

Vossenjacht (organisatie ouderraad) 

Leerkrachten en ouders verstoppen zich verkleed in de sfeer van een bepaald thema in de binnenstad van                 

Vianen. Kinderen gaan hen begeleid door ouders en leerkrachten opzoeken. Hoe meer ‘vossen’ er              

gevonden worden, hoe beter. Na afloop van de ‘Vossenjacht’ is er voor iedere groep kinderen wel een                 

heerlijke traktatie!  

 

óf 

 

Koningsspelen (organisatie ouderraad) 

De vrijdag voorafgaand aan Koningsdag organiseert de school ‘Koningsspelen’. Er volgt er een gezellig              

middagprogramma, waarbij kinderen op allerlei verschillende manieren worden uitgedaagd in sport en            



spel. De hulp van ouders is daarbij afhankelijk van het geboden programma welkom. 

 

Schoolkamp groep 8 

Vanaf 2020 gaan de kinderen van groep 8 elk jaar op schoolkamp. Daarvoor wordt aan de ouders een                  

bijdrage gevraagd. De kinderen vertoeven drie dagen in een avontuurlijke omgeving. Leerkrachten zorgen             

voor de begeleiding van de kinderen en de organisatie van het kamp. Uiteraard wordt er heerlijk                

gebarbecued, is er een bonte avond en zijn er spannende (avond)spelen. 

 

Musical groep 8 

Eveneens vanaf 2020 verzorgen de kinderen van groep 8 een musical. De laatste keren hebben de                

kinderen gelden ingezameld om de eindpresentatie in de Blauwe zaal te kunnen organiseren. 

 

Slaapfeest groep 8 

M.i.v. 2020 komt aan deze traditie een einde. Voorheen werden schoolkamp én eindmusical gekoppeld              

aan de groepen 7 en 8. Het éne jaar schoolkamp, het andere jaar eindmusical. In het jaar van de                   

eindmusical werd het slaapfeest voor groep 8 georganiseerd. Nu groep 8 ieder jaar op kamp gaat (én de                  

eindmusical verzorgt), is het slaapfeest overbodig geworden. 

 

Afscheidsavond groep 8 

Wanneer de eindmusical wordt gepresenteerd, nemen we na afloop daarvan afscheid van de kinderen              

van groep 8. We wensen de schoolverlaters het allerbeste toe in het Voortgezet Onderwijs en geven hen                 

ter afsluiting van de periode op de Egbertusschool nog een herinnering mee. Het staat de ouders en de                  

kinderen van groep 8 vrij om gelden te verwerven om het afscheid een extra feestelijk tintje te kunnen                  

geven. 

 

 


