Intekenlijst voor ouderhulp
Bijgesloten vindt u de intekenlijst voor ouderhulp voor het schooljaar 2021-2022.
Deze lijst ontvangt u jaarlijks. Het is ons streven dat alle mensen die zich
opgeven voor een activiteit daarvoor ook benaderd worden. De activiteiten die op
de lijst staan zijn activiteiten die wij zonder uw hulp niet kunnen doen op school.
U mag zo veel onderdelen aankruisen als u wilt: vele handen maken immers licht
werk.
Uiteraard zullen we proberen iedereen die zich ergens voor opgeeft aan de beurt
te laten komen. Dit hangt uiteraard ook af van de dagen waarop u beschikbaar
bent.
Om misverstanden te voorkomen ook nog even de volgende opmerking: als u
zich voor een bepaald onderdeel op geeft, wil dat niet zeggen dat u
iedere keer mee MOET helpen. Uiteraard bellen wij van tevoren om te horen
of het wel kan. Dus als u zich opgeeft voor het begeleiden bij sportwedstrijden,
zullen wij u hiervoor vragen. Het wil zeker niet zeggen dat u verplicht bent te
begeleiden bij iedere sportwedstrijd.
Afgelopen jaar is het gelukt om het oud papier lopen rond te krijgen. Dit heeft de
school €2360,80 opgeleverd. Geld waarmee we leuke dingen kunnen organiseren
voor de kinderen en de kosten voor de schoolreizen laag kunnen houden. Het
oud papier lopen lukt alleen als ouders een keer willen helpen bij het oud papier
ophalen. Ook dit jaar verzoeken we u dringend u weer hiervoor op te geven.
Mensen die twee keer willen lopen, kunnen dat ook aangeven.
Wij hopen dat we dit schooljaar weer op veel steun van de ouders kunnen
rekenen. Alleen met uw steun kunnen wij veel dingen voor de kinderen
organiseren en ze een leuke en leerzame tijd op onze school bezorgen!
Graag ontvangen wij deze lijsten z.s.m. terug op school, zodat we een planning
voor dit schooljaar kunnen maken. Zou u zo vriendelijk willen zijn de lijst ook
weer in te leveren als u niet kunt/wilt helpen?
Met vriendelijke groet,
Team en activiteitencommissie KC de Uilenburcht

Naam:
……………………………………………………………………
Ouder van
……………………………………………………………………
groep(en) …………………
Mobiel telefoonnummer
………………………….……………………………………….
E mail…………………………………………………………
wil wel helpen bij de volgende activiteit(en):
(omcirkel de activiteiten waarbij u wilt helpen)
Bij de volgende activiteiten kunnen we uw hulp goed gebruiken:
A)
Hulpouder voor de activiteitenraad bij diverse activiteiten
B)
Hulp bij schoonmaken van het speelgoed/ materiaal PSZ, groep 1 en 2
C)
Hulp bij feestdagen (op school) (sinterklaas/kerst etc.)
D)
Versieren van de hal van school, enkele keren per jaar wordt de hal
versierd volgens een bepaald thema (herfst, sinterklaas, voorjaar enz.)
E)
Luizencontroleteam
F)
Voorlezen in PSZ, groep 1 en 2
G)
Begeleiden bij voetbal/slagbal/sportdag
H)
Begeleiden bij excursies
I)
Helpen bij handvaardigheidslessen/ techniek middagen
J)
Medezeggenschapsraad
K)
Ouderraad
L)
Hulp bij schoolfotograaf
M)
Hulp bij de bloemenactie
N)
School mag mij benaderen voor vragen e.d. m.b.t. mijn beroep, hobby of
talent. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een gastles of een creatieve
middag. Mijn beroep, hobby of talent is: …………………………………………………….
N.B. voor het vervoer naar activiteiten wordt u door de groepsleerkracht van uw
kind benaderd met het verzoek om te rijden.
Opmerkingen:

