SCHOOLACTIVITEITENPLANNER 2019-2020
Beste ouder/verzorger,
Ook in dit schooljaar organiseren we een groot aantal extra activiteiten voor de kinderen.
Deze activiteiten tot een succes maken, dat kunnen de leerkrachten niet alleen.
Uw hulp is daarbij echt onmisbaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld de school versieren, hulp bij het
voorbereiden, uitwerken en organiseren van een activiteit en verschillende hand- en spandiensten op de
dag van de activiteit. Ook bij een aantal regelmatig terugkerende activiteiten is uw hulp nodig.
Bij deze activiteiten hebben we uw hulp nodig:
Terugkerende activiteiten Wanneer?
Kleuters voorlezen
Boekenuitleen
Luizencontrole
Podium aankleden
Schoolwas doen
Groot vervoer verzorgen

Elke week 15 min, dag wordt in overleg bepaald
Om de 3 weken op woensdag +/- 1,5 uur
5 x per jaar op woensdag na elke vakantie +/- 1,5 uur
5 x per jaar +/- 4 uur
Per maand 1 a 2 keer
Per jaar enkele keren

Eenmalige activiteiten

Wanneer?

Sinterklaas
November/december
Kerstmis
November/december
Carnaval
Februari
Koningsspelen/sportdag
Maart/april
Lentemarkt
Maart/april
Pasen
Maart/april
Verkeersdag onderbouw
Mei/juni
Eindfeest
Juni/juli
Onderbouwfeest
Juni/sept
Kinderboekenweek
September/oktober
Kunnen we op u rekenen? Uw kind vindt het zeker heel leuk als u komt helpen op school.
Ervaring is niet nodig, iedereen kan helpen!
Schrijf op de achterzijde van dit blad bij welke activiteit(en) u wilt helpen, ook als u nu nog niet zeker weet
of u inderdaad tijd vrij kunt maken. Vergeet niet onderaan ook uw contactgegevens in te vullen. Lever het
blad voor 28 september in bij de groepsleerkracht.
Te zijner tijd neemt een leerkracht of een lid van de oudervereniging contact met u op over de gekozen
activiteit en wat u zou kunnen doen. Wilt u eerst meer weten over wat een activiteit precies inhoudt?
Vraag het aan de groepsleerkracht of stuur vrijblijvend een bericht aan de oudervereniging:
OV.triangel@degroeiling.nl
Alvast bedankt namens de kinderen en de leerkrachten!

WAT

WANNEER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Voorlezen kleuters
Boekenuitleen

Podium aankleden

Per maand 1 a 2 keer

Groot vervoer verzorgen

Per jaar enkele keren

EENMALIGE ACTIVITEITEN
Sinterklaas

Koningsspelen/sportdag
Lentemarkt
Pasen
Verkeersdag onderbouw
Eindfeest
Onderbouwfeest
Kinderboekenweek

Naam:

Elke week 15 min, dag in overleg

5 x per jaar +/- 4 uur

Schoolwas doen

Carnaval

(SVP AANKRUISEN)

Om de 3 weken op woensdag +/1,5 uur
5 x per jaar op woensdag na elke
vakantie, +/- 1,5 uur

Luizencontrole

Kerstmis

JA, IK WIL HELPEN BIJ..

(SVP AANKRUISEN)
November/december
November/december
Februari
Maart/april
Maart/april
Maart/april
Mei/juni
Juni/juli
Juni/sept
September/oktober

……….……………………………………………………………………………………………………………

Ouder/verzorger van (o.a.): ……….….…………………………………………………………………Groep: .………………………..
Emailadres:

………………………………………………………………Tel: …………………………………………….

Opmerkingen:

…………………………………………………………………………………………………………………….

