
 
 

AC 2021 / 2022
 

Cathelijne van Heiningen (7/8b)
 

  Janita van Dusschoten  
(Silvy gr 7/8a en Daley gr 3/4)

 
Raelene van Schooneveld 

(Jelle gr 3/4 en Linn gr 1/2)
 

Jantine van den Burg  
(Ben gr 7/8b en Eva gr 3/4)

 
Linda van de Zandschulp
(Jesse gr 6 en Julia gr 4)

 
Debbie Lamers 

(Jasmijn gr 8 en Fabian gr 5)
 

Marijn van Leeuwen 
(Lotte gr 4 en Hugo gr 1)

 
Mirjam de Bruijn 

(Nora en Thomas gr 5)
 

 
 
 
 
 

Van links naar rechts: Jantine van den Burg 
(secretaris), Marijn van Leeuwen, Mirjam de Bruijn,

Raelene van Schooneveld (penningmeester), 
Linda van de Zandschulp, Janita van Dusschoten

(voorzitter)  en Debbie Lamers 
 

  Vanuit school is Cathelijne van Heiningen 
aanspreekpunt voor de Activiteitencommissie

 
 
 
 

Wie zitten in de AC?

Activiteitencommissie
 

Info AC

ac.wa@pcogv.nl

mailto:ac.wa@pcogv.nl


De commissie wil graag de schakel zijn tussen
ouders/verzorger en school. Ideeën en suggesties
kunt u altijd aan ons kwijt. Voor alle activiteiten 
 die de AC onderneemt en die het schoolleven meer
kleur en fleur geven, is uiteraard geld nodig.
Daarom vraagt school ieder jaar een vrijwillige
bijdrage van de ouders/verzorgers. 

De activiteitencommissie legt verantwoording af
van het gevoerde beleid in een jaarverslag. De
verschillende taken worden in onderling overleg
vastgesteld. 

 
 
 

Wat kan ik als ouder voor de AC betekenen?
 
Bij diverse activiteiten op school kunnen we een
paar extra handen gebruiken. Dit laten we weten
via de nieuwsbrief, groepsmail of via de
klassenapps. Als u wilt helpen, kunt u zich
daarvoor aanmelden. 
 
Ideeën zijn altijd welkom!
 
Heeft u een vraag of een idee? Laat het ons dan
weten! U kunt mailen naar ac.wa@pcogv.nl of ons
aanspreken op school.

 
 
 

Waarom deze folder?
 
In deze folder willen we in het kort uitleggen wat
de Activiteitencommissie (AC) is en waarom deze
belangrijk is. Via onze website en de nieuwsbrief
houden we u op de hoogte van de activiteiten van
de AC.
 
Wat doet de AC?
 
De AC bestaat uit een groep ouders/verzorgers van
leerlingen van onze school. Zij doen en denken
actief mee over allerlei praktische zaken, zoals de
vieringen van verschillende feesten, de realisatie
van sport- en speldagen, schoolreisjes, feesten en
allerhande zaken. 

 
 
 

mailto:ac.wa@pcogv.nl

