AANMELDING OUDERHULP 2018-2019
Hierbij ontvangt u een aanmeldingsformulier, waarop u kunt aangeven bij welke schoolactiviteiten u de
leerkrachten en ouders van de Ouderraad kunt helpen.
Opgave is niet bindend. Ook van onze kant is het niet altijd zo dat we van elk aanbod daadwerkelijk
gebruik maken. Per activiteit en groep wordt gekeken hoeveel ouders nodig zijn en op welk tijdstip. Dat
kan in de loop van het jaar ook weleens wisselen. De betreffende activiteiten- commissie of leerkracht kan
putten uit het ouderhulpaanbod en benadert dan enkele ouders om hen te vragen daadwerkelijk hulp te
bieden.
Wilt u het (de) nummer(-s) omcirkelen waar u belangstelling voor heeft?
O Ik geef dit jaar geen hulpaanbod
1.

Leesouder (± ½ uur, een of meerdere keren, lezen met groepjes kinderen)

2.

Klussen (in of buiten de school)

3.

De ouderraad helpen bij één of meerdere activiteiten.

4.

Hulp bij sportwedstrijden

5.

Het plastificeren van nieuwe boeken (mag ook thuis)

6.

Computers in en buiten klas (het begeleiden van een groepje leerlingen daarbij).

7.

Controle–ouder hoofdluis (na elke vakantie, onder schooltijd)

8.

Coördinator luizenouders (aansturing)

9.

Gastles verzorgen over uw beroep en/of een ander onderwerp

10.

Werkgroep “Gezonde school” (meedenken hoe we gezond gedrag kunnen stimuleren)

11.

Deco-commissie: plannen maken en versieren.

12.

Decocommissie: het thuis maken van versieringen of het thuis zagen van houten versieringen.

13.

Coördineren van Avondvierdaagse (samen met een andere ouder).

14.

Klassen ouder (een ouder die de leerkracht helpt bij allerlei activiteiten in de klas)

15.

Helpen bij het produceren van de klassenkrant.
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16.

Helpen bij het onderhouden van de computers (ICT).

17.

Helpen met het onderhouden/opknappen van het schoolplein.

18.

ICT; testen/vervangen koptelefoons en toetsenborden, onderhoud computers

19.

Ouderraad lid zijn

20.

Wagen van OBS Het Palet voor de optocht op Koningsdag maken

21.

Helpen met crea op vr : 28 sept, 5 okt, 12 okt, 19 okt (middag, met één voorbespreking)

22.

Helpen met crea op vr: 18 jan, 25 jan, 1 febr, 8 febr (middag, met één voorbespreking)

23.

Helpen met crea op vr: 22 mrt, 29 mrt, 5 apr,12 april (middag, met één voorbespreking)

Toelichting van uw kant en/of een aanbod op heel ander terrein:
………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………….

Naam

: …………………………………………………………………………………………………………………..

Ouder van

: ………………………………………………. in groep (en): …………………………………........

Telefoonnummer(s)

: ………………………………………………………………………………………………………………….

Emailadres

: ………………………………………………………………………………………………………………….

Op welke dag bent u beschikbaar voor hulp op school ……………………………………………………………………..
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