INTEKENLIJST OUDERHULP 2020/2021

Beste ouders,
Bij deze brief treft u de ouderhulplijst 2020/2021 aan en de toelichting daarbij.
Graag willen wij als schoolteam en oudervereniging ook dit schooljaar uw medewerking vragen bij een
aantal activiteiten. Zonder uw hulp kunnen niet alle activiteiten op een goede manier plaatsvinden. Het
gaat bij de meeste activiteiten om directe hulp. In sommige gevallen tijdens de voorbereiding of in
andere gevallen op de dag zelf. De concrete plannen worden door het schoolteam en de oudervereniging
gemaakt, wat echter niet wegneemt dat uw ideeën en opmerkingen niet welkom zijn. U kunt deze kwijt
onderaan de intekenlijst en eventueel op de achterkant.
Kinderen vinden het prettig wanneer hun ouders een handje helpen op school en voor leerkrachten
werkt het zeker motiverend. Uiteindelijk zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk voor de
kinderen.
Heeft u nog vragen over een activiteit, informeer gerust.
Mede namens onze leerlingen alvast bedankt voor uw inzet,
Schoolteam en Oudervereniging

Algemene opmerkingen:
•

Wanneer ouders in de klas van hun eigen kind(eren) helpen bij bepaalde activiteiten is het de
bedoeling dat de hulp zich richt op alle kinderen die aan deze ouders zijn toevertrouwd.

•

Het is organisatorisch niet altijd mogelijk/wenselijk dat een ouder zijn/haar eigen kind(-eren)
in het groepje krijgt.

•

Mocht de hulp van ouders bij de activiteit nodig zijn, dan wordt er vooraf altijd contact met de
ouders opgenomen en indien nodig komen de ouders bij elkaar voor een bespreking. Afhankelijk
van de keuze van de activiteit kan het ook zijn dat er geen hulp van ouders bij de betreffende
activiteit nodig is. Wanneer de datum van een activiteit inzicht komt, dan volgt er altijd een
berichtje of er wel of geen hulp nodig is.

•

Omdat we de ouders die zich hebben opgegeven voor een bepaalde activiteit graag per mail
hierover willen informeren, s.v.p. het mailadres opgeven.

•

Bij de activiteiten geen kinderen meebrengen die niet op onze school zitten, dit wil nogal eens
storend werken.

•

Bij de invullijst zit een korte toelichting over alle activiteiten. Let op: de opgave geldt voor 1
schooljaar.

•

Indien u bij een opgegeven activiteit toch niet aanwezig kunt zijn, zorg dan a.u.b. zelf voor
vervanging zodat de betreffende activiteit niet in gevaar komt. Het kan zijn dat bij te weinig
ouders een activiteit geen doorgang kan vinden.

•

Ouders die “nieuw” zijn op onze school kunnen zich opgeven voor activiteiten vanaf het moment
dat hun kind op school zit.

TOELICHTING BIJ DE ACTIVITEITEN OUDERHULPLIJST 2020/2021
1. Calamiteitenregeling
•

Opvangen van leerlingen en aan de hand van een bestaande lijst proberen de leerlingen naar huis
of evt. opvangadres te laten gaan

2. Boekenleenouder
•

Ongeveer 1 keer per 6 weken boeken voor de klas halen bij de bieb in Wijchen.

3. Kinderboekenweek (start 30-9-2020 Thema: Geschiedenis - “En toen?’)
•

Foto’s maken

•

Hulp bij openingsactiviteit (voorlezen, drama, muziek)

•

Hulp bij (voorlees) activiteiten tijdens de Kinderboekenweek.

•

Minimaal 4 ouders bij deze activiteit nodig.

4. Sinterklaasviering (04-12-2020)
•

School versieren en later de versiering opruimen

•

Met de kinderen pepernoten bakken op woensdag 2-12-2020

•

Foto’s maken

•

Voor deze activiteit zijn er veel ouders nodig om te helpen.

5. Kerstviering (17-12-2020)
•

School versieren en later de versiering opruimen

•

Eventueel helpen bij het knutselen / kerststukjes maken/ bakken

•

Eventueel helpen tijdens de viering

•

Foto’s maken

6. Carnavalsviering (12-02-2021)
•

School versieren en later de versiering opruimen

•

Eventueel op de dag zelf helpen bij de activiteiten

•

Foto’s maken

•

Voor deze activiteit zijn er weinig ouders nodig om te helpen.

7. Schoolreis groep 1 t/m 5 (23-4-2021)
•

Het begeleiden van de kinderen op de dag zelf. Vooraf worden de taken en
verantwoordelijkheden doorgenomen

•

Indien nodig de kinderen per auto naar de bestemming vervoeren

8. Op school komen regelmatig uitnodigingen binnen om mee te doen aan een of ander activiteit of
toernooi, bijv.: schoolvoetbaltoernooi, handbaltoernooi enz. Dit zijn buitenschoolse activiteiten,
maar wel leuk om als school aan deel te nemen. Vandaar dat deze activiteiten toch op de
ouderhulplijst staan. Om deze activiteiten te coördineren zijn ouders nodig. Bijvoorbeeld:
A. Schoolvoetbaltoernooi (jongens en meisjes, groep 6-7-8)
•

Organiseren van vervoer van en naar het voetbalveld in Wijchen, evt. fietsen

•

Begeleiden en aanmelden van de kinderen op het voetbalveld

•

Vlaggen tijdens de wedstrijden

9. Sportdag 1 t/m 8 (25-05-2021)
•

Eventueel van te voren benodigde spullen verzamelen

•

Helpen bij het klaarzetten en opruimen van de spullen

•

Leiding bij een spel of een groepje begeleiden

•

Voor deze activiteit zijn er veel ouders nodig om te helpen.

10. Hoofdluisouders
• Dinsdag na elke vakantie (circa 5x per jaar) worden alle leerlingen en leerkrachten in de aula
gecontroleerd op hoofdluis
• Met speciale kammetjes worden de haren van iedereen grondig nagekeken
• Bij ontdekking van hoofdluis, doorgeven aan de locatieleider
• De kammetjes worden door een ouder thuis grondig schoongemaakt
• Voor deze activiteit zijn er veel ouders nodig om te helpen.
11. Grote schoonmaak school (02-01-2021)
•

Ouders wassen de (buiten-) ramen en poetsen de gangen, de aula en de wc-units

•

Dit ter ondersteuning van onze interieurverzorger

•

Voor het schrobben van de vloeren kunnen we gebruik maken van een schrobmachine

•

Voor deze activiteit zijn er veel ouders nodig om te helpen.

12. Grote schoonmaak school (28-08-2021)
•

Zie punt 11 en 14

13. Klussenouders / onderhoud tuin / onderhoud schoolplein
14. Af en toe kunnen er binnen of buiten het schoolgebouw klussen zijn die de school niet zelf (alleen)
aan kan pakken. Dit kunnen bijv. snoei-/ speeltoestel- en andere onderhoudswerk-zaamheden zijn.
•

Bijhouden van de tuin achter de school en bij de kleuters

•

Snoeien van struiken

•

Onkruid/blad verwijderen op het schoolplein

•

Wanneer er klussen zijn waar veel handen bij nodig zijn, wordt er tussentijds een oproep
gedaan.

OUDERHULPLIJST 2020/2021
De ouders van:

uit groep

tel.nr

mailadres:

Vaste werkdagen, namelijk:
willen graag meewerken aan de volgende activiteiten:
(zet een kruisje in het door u bedoelde vakje, evt. doorstrepen wat niet van toepassing is)
Activiteit
1. Calamiteitenouders
2. Boekenleenouders
3. Kinderboekenweek (start woensdag 30-9-2020)
4. Sinterklaas (vrijdag 4 december 2020)
5. Kerstviering (donderdag 17-12-2020)
6. Carnavalsviering (vrijdag 12-02-2021)
7. Schoolreis groep 1-2 (vrijdag 23-04-21)
8. Schoolreis groep 3-4-5 (vrijdag 23-4-2021)
9. A. Schoolvoetbaltoernooi (jongens/meisjes) Datum nog onbekend
10. Sportdag (woensdag 25-5-2021)
11. Hoofdluisouders (voor data zie schoolkalender)
12. Grote schoonmaak (zaterdag 2-1-2021 van 09.00 tot ± 12.00 uur)
13. Grote schoonmaak (zaterdag 28-8-2021 van 09.00 tot ± 12.00 uur)
14. Klussenouders / onderhoud tuin / schoolplein

Vader

Moeder

Verdere opmerkingen en/of ideeën kunt u hieronder, per email (roncalli.or@kansenkleur.nl) of
aan de achterkant kwijt.

S.v.p. zelf de data in uw agenda noteren of een kopie maken van deze lijst

