
Jaarverslag AC 2019/2020 
 
Wat een schooljaar hebben we achter de rug! 
Even graven in het geheugen maar we hebben een schooljaar achter de rug die aan het 
begin gekenmerkt werd door leuke activiteiten.  
We zijn als AC van start gegaan met een hele leuke kinderboekenweek over reizen, daarna 
zijn we doorgevlogen naar Sinterklaas en het kalenderjaar 2019 hebben we samen met u 
mogen afsluiten met een heerlijke maar bovenal gezellige kerstborrel. 
2020 hebben we als AC nog van start mogen gaan met Carnaval, wat was dit weer een 
fantastisch feestje samen met de kinderen. Ze hebben heerlijk genoten van het verkleden, 
het snoepen en bovenal het feestvieren samen. 
 
Natuurlijk is het niemand ontgaan dat daarna Corona keihard om de hoek kwam, waardoor 
wij tot onze spijt veel (leuke) activiteiten hebben moeten schrappen.  
Toch heeft de AC in de Corona tijd niet stil gezeten, we hebben prachtige school shirts aan 
mogen schaffen waarvan we hopen dat we die snel weer mogen gebruiken. 
Ook hebben we geprobeerd om aan het eind van het schooljaar alle kinderen nog even in 
het zonnetje te zetten door een leuk boek waarmee ze zich heerlijk hebben kunnen 
vermaken in de vakantie. Of misschien heeft u kind hem nog wel liggen en denkt u nu, wat 
een idee dat kunnen we wel eens doen op een druilerige dag ;-) 
 
We horen natuurlijk als AC geluiden waar de eigen bijdrage voor gebruikt is en wordt, dit 
wordt in het financiële jaaroverzicht van 2019/2020 goed overzichtelijk gemaakt. 
Hierin ziet u een spaarpotje. En misschien hoort u bij de groep verstandig, misschien wel bij 
de groep, waarom? 
Als AC wordt er gespaard, dit wordt met een reden gedaan. Noem een pleinfeest, een feest 
voor als de school 100 jaar bestaat, of juist zoals afgelopen jaar het aanschaffen van de 
shirts. Als u hier vragen over heeft, contact ons alstublieft. 
 
Ook heeft de penningmeester van de AC een begroting gemaakt waarin de geraamde 
kosten van schooljaar 2020/2021 worden uitgelegd. Deze begroting kan gedurende het jaar 
natuurlijk altijd nog aangepast worden. Op de begroting ziet u ook een duikelrek staan. Leuk 
he?  
 
Als AC zijn we er bovenal voor het organiseren van leuke activiteiten voor de leerlingen van 
de Zwijsenschool. Denkt u nu: die AC is wel wat voor mij, neem dan contact met ons op!  
 
Heeft u vragen over dit jaarverslag, de jaarrekening of de begroting? Stuur ons dan een 
mail. Dat kan makkelijk via: acomzwijsen@gmail.com U hoort dan snel van ons. 
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