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Opgaveformulier ouderhulp schooljaar 2016 - 2017 
          8 september 2016 

Geachte ouder(s),/verzorger(s), 

 

Gedurende het schooljaar wordt er op school veel werk verzet door de ouderraad de 

medezeggenschapsraad en het team.  We kunnen daarnaast nog wel enige hulp gebruiken. Graag doen we 

hierbij een beroep op u. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere van de hier onderstaande 

“hulpdiensten”. Als er een klus verricht moet worden, weten we op wie we dan een beroep kunnen doen. 

Vanzelfsprekend overleggen we vooraf wat de werkzaamheden exact zullen zijn en tevens krijgt u het 

tijdstip van ons te horen. 

We hopen ook nu weer een overzicht te kunnen samenstellen van “hulpouders” voor dit schooljaar. Ons 

streven is erop gericht, om het werk evenredig over de mensen te verdelen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw eventuele medewerking. 

 

met vriendelijke groet, 

 

directie, team en ouderraad 
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--------------Vóór donderdag 15 september bij de leerkracht inleveren --------------- 

 

 

 

NAAM:  _________________________________________________ 

 

ADRES:  _________________________________________________ 

 

TELEFOON:  0593 - .................../mobiel  06-……………………………………………. 

 

Emailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

meldt/melden zich bij deze aan als hulp bij:  ( Graag keuze(s) aankruisen) 

Werkzaamheden:                                      vader    moeder     

 Wil wel klassenouder worden (het coördineren van hand- en 

spandiensten in de groep).  
  

 Schoonmaken lokalen     januari 2017   

 Schoonmaken lokalen     juni 2017   

 Hulp bij tussentijdse activiteiten ( niet vanuit jaarplanning)   

 Hulp bijhouden boekenkast documentatiecentrum 

Bieb in school  

  

 Is bereid zich (tegen betaling) in te zetten om toezicht te houden  

op het plein van 11.45 uur tot 12.15 uur. 

 

 

Ik kan wekelijks ingezet worden  op ma,di,woe,do en/of vrijdag              

 

Ik kan incidenteel ingezet worden  op ma,di,woe,do en/of vrijdag 

 

 

Uw keuze 

 

 

Uw keuze 

 

 

 

  

 Meehelpen luizencontrole    

 Hulp bij sportactiviteiten (schaatsen, korfbal, voetbal, sportdag)   

 Hulp bij het versieren en overige zaken  van school door het hele 

jaar heen (bijv. seizoenen, sinterklaasfeest, kerstfeest) samen met 

OR. 

  

 Hulp bij de laatste schooldag.   

 Wil wel verkeersouder worden en helpen de verkeeractiviteiten te 

coördineren. 

  

 

Opmerkingen: 


