OUDERHULPLIJST (schooljaar 2017-2018)
‘t Ambyld
Smidte 47
8407 ER Terwispel
Tel:
E-mail:
Website:

0513-463500
info@ambyld.nl
www.ambyld.nl

Geachte ouder (-s)/verzorger (-s),
De eerste doelstelling van school is natuurlijk het verzorgen van goed onderwijs.
Goed onderwijs is niet het enige dat wij als school willen bieden.
Veel ouders vinden het leuk om betrokken te zijn bij tal van activiteiten. Je blijft op de hoogte en
het kan bovendien gezellig zijn. Daarom dit formulier waarop u kunt invullen waar u de school
behulpzaam mee wilt en kunt zijn.
Als u dit beiden invult, dan weten wij waar we op mogen rekenen.
Naam vader:
Naam moeder:

Telefoon
Telefoon
Telefoon
Telefoon

thuis:
mobiel:
thuis:
mobiel:

Naam kind (-eren) + groep:

vader
Leesouder
Groep 3 t/m
Groep 3 t/m
Groep 3 t/m
Groep 3 t/m
Groep 3 t/m

8
8
8
8
8

maandagochtend van 8.30-09.00 uur
dinsdagochtend van 8.30-09.00 uur
woensdagochtend van 8.30-09.00 uur
donderdagochtend van 8.30-09.00 uur
vrijdagochtend van 8.30-09.00 uur

Schoolvoetbal groep 8
Vervoer
Grensrechter
Schoolfotograaf
Ondersteunend (ophalen en brengen van kinderen uit de klas)
Koningsspelen 20 april 2018
Begeleiden van een groepje
EHBO’er bij dit evenement
Expressie/creatieve vorming
Hulp/ondersteuning bij handvaardigheid activiteiten op
donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur
Foto of video
Opnames maken
Was
Wassen schoolshirts
Schoolwas 1 x per week
Onderhoud
Timmerklusjes
Schilderklusjes
Schoolplein
Materiaal
Helpen bij aanleg nieuwe schoolplein
Schoolplein coördinator

moeder

vader

moeder

Hoofdluis
Controleren van kinderen na elke vakantie
Schoolversieren
Herfst
Sinterklaas
Kerst
Voorjaar/Pasen
Techniek
Hulp bij technieklessen groep 3 t/m 8
Hulp bij diverse activiteiten
Bijv. excursies, activiteiten
Zakelijke ouderavond
Ideeën of suggesties voor een thema op de zakelijke ouderavond

Dit zou ik (ook) nog wel voor de school willen doen (bijvoorbeeld vertellen over een
beroep of hobby)
Vader:
Moeder:

Voor verschillende activiteiten is al een groep samengesteld, maar in de loop der tijd zijn er soms
nieuwe of extra mensen nodig.
A.u.b. dit formulier ingevuld op school inleveren voor 29 september a.s.
Alvast hartelijk bedankt!
MR, Oudervereniging en team o.b.s. ‘t Ambyld

