Oproep voor ouderhulp schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar hebben we weer ouders/verzorgers nodig die willen helpen
bij diverse activiteiten op school! Als u aan één of meerdere activiteiten wilt meewerken, dan kunt u dat
aangeven door de betreffende onderdelen aan te kruisen. Soms hebben we in een groep niet voldoende
aanmeldingen voor hulp. Het is dan fijn om een beroep te kunnen doen op ouders van een andere groep. U kunt
bij de verschillende activiteiten aangegeven of u ook in een andere groep dan die van uw kind zou willen helpen.
Sportactiviteiten

Lezen
Schoolkrant
Versieren van de
school

Hulp bij groep 1/2
Hulp bij activiteiten
groep 3 t/m 8
Activiteitenwerkgroep
ter ondersteuning van
de ouderraad

Raden

Overblijven

Hoofdluiscontrole
Foto’s maken
Vervoer
Computer
Onderhoud

Techniek

Wassen
De grote schoonmaak
voor de hele school !

0 begeleiding van groepjes kinderen (ik wil wel / niet helpen in een andere groep)
0 vervoer (ik wil wel / niet helpen in een andere groep)
0 het wassen van sportkleding
0 helpen sportdag groep 1 t/m 4
0 begeleiden van een groepje kinderen op een vast moment in de week (in overleg)
0 voorleesouder groep 1-2
0 zitting nemen in de redactie (3 keer per jaar een vergadering, verzamelen van stukjes, het
in elkaar zetten van een voorbeeldkrant)
0 herfst woensdagochtend 4 oktober 2017
0 sinterklaas maandagmiddag 20 november 2017
0 kerst woensdagochtend 6 december 2017
0 winter dinsdagochtend 9 januari 2018
0 lente vrijdagochtend 9 maart 2018
0 zomer woensdag 16 mei 2018
0 het begeleiden van kleine groepjes kinderen (o.a. spelletjes en knutselochtenden)
0 begeleiding schoolreis
0 hulp bij het knutselen (ik wil wel /niet helpen in een andere groep)
0 hulp bij overige activiteiten (ik wil wel / niet helpen in een andere groep)
0 hulp bij het Kinderkooklokaal
0 hulp bij Sinterklaas
0 hulp bij Kerst
0 hulp bij de sponsorloop 27 september 2017!
0 hulp bij het grote project 0 een gedeelte van een activiteit begeleiden tijdens de kijkavond
0 organisatie Rad van Fortuin
0 organisatie verloting
0 lid van de OR (Ouderraad). Het organiseren van activiteiten voor de leerlingen van Het
Rastholt
0 lid van de MR ( Medezeggenschapsraad). Het meedenken over beleid.
0 overblijfouder op maandag
0 overblijfouder op dinsdag
0 overblijfouder op donderdag
0 hulp bij de hoofdluiscontrole (eerste week na een vakantie)
0 foto’s maken tijdens speciale evenementen.
0 brengen en halen bij excursies (ik wil wel / niet helpen in een andere groep)
0 hulp bij computeractiviteiten
0 Hulp bij (lichte) onderhoudswerkzaamheden zoals planken ophangen etc.
0 Groendienst ( plein onderhouden)
0 Verven plein
0 Techniekcoach; helpen bij de doorgaande lijn van techniek ( techniekkar) 1-4
0 Techniekcoach; helpen bij de doorgaande lijn van techniek ( techniekkar) 5-8
0 Ondersteuning bij ICT ( 1 x per week op een eigen gekozen moment)
0 1x per maand de handdoeken van school wassen ( dag eigen keus)
0 woensdag 6 september 2017 van 18.30-20.00 uur (plein en lokalen)

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………..
Mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………….
U kunt dit formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind. Met vriendelijke groet, het team.

