Opgaveformulier ouderhulp
Het is duidelijk dat er op school veel zaken zijn waarbij de steun van ouders onmisbaar is. Dat geldt zeker voor een
heleboel activiteiten onder, maar ook buiten schooltijd. Op school is gekozen voor een ouderraad die alle
activiteiten coördineert.
Regelmatig heeft de OR, maar hebben ook de leerkrachten, de hulp nodig van ouders bij het organiseren van
activiteiten. Hieronder is een lijst opgesteld waarop u zich kunt opgeven voor hulp door plaats te nemen in een
commissie. In deze commissies komen de ouders, die het leuk vinden om een keer een activiteit te organiseren,
met een leerkracht en een OR lid bijeen en dan gaan ze aan de slag. Als ouder ben je dan maar één schooljaar
voor één activiteit verantwoordelijk.
Mocht u niet willen plaatsnemen in een commissie, maar wilt u, als u in incidentele gevallen wel benaderd
worden om hulp te verlenen, dan verzoeken wij u dit ook aan te geven op het formulier.
Alvast bedankt voor uw reactie namens de OR en het team.

O Verkeerscommissie: Bestaat uit 2 ouders.
Taken: Deelnemen aan de provinciale netwerk bijeenkomsten verkeer. Het organiseren i.o.
met team en OR van een activiteit gericht op verkeersveiligheid, bijv. een fietscontrole.
O Decoratiecommissie: Bestaat uit 3 ouders, 1 OR lid als aanspreekpunt.
Taken: Het decoreren van de school gericht op de seizoenen en de activiteiten zoals
Sinterklaas, Kerst, maar ook plantjes op de tafels etc.
O Sinterklaascommissie: Bestaat uit 2 ouders en 2 OR leden
Taken: Organiseren van het Sinterklaasfeest. Regelen van Sint en Piet, snoepgoed etc.
O Kerstcommissie: Bestaat uit 2 ouders en 2 OR leden.
Taken: Organiseren van het kerstfeest op schoolniveau.
O Schoolpleincommissie: Bestaat uit 3 ouders waarvan 1 ouder aanspreekpunt zal zijn.
Taken: Onderhoud en herinrichten van het schoolplein.
O U kunt me altijd vragen om te helpen: U wordt dan benaderd om hulp bij incidentele activiteiten en
uiteraard wordt er rekening gehouden met uw beschikbaarheid

Hieronder graag uw naam, telefoonnummer en de naam/groep van uw kind(eren) vermelden.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mail adres:
Naam/namen kind(eren):

Groep(en)

Het formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind of u kunt het mailen naar
info.margrietschool@obomd.nl

