Betreft: Ouderhulp

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het afgelopen schooljaar is vanwege de pandemie weinig beroep op u gedaan als hulpouder.
We hopen natuurlijk dat we komend schooljaar wel weer van alles mogen organiseren en
stellen uw hulp dan ook weer zeer op prijs. We vragen van elk gezin aan te geven bij welke
activiteiten u ingezet kunt worden.
Wilt u aankruisen bij welke activiteit u kunt helpen op onderstaande antwoordstrook?
Omdat niet voor iedereen duidelijk is wat iedere activiteit inhoudt leggen we het graag even
uit.

Overblijven
Als overblijfouder ontvang je de overblijfkinderen om 12.00 uur in de ontmoetingsruimte. De
kinderen eten samen en gaan daarna naar buiten. Ook dan zijn er overblijfouders aanwezig.
Als overblijfouder is het fijn om samen met andere overblijfouders te zijn. Om 13.00 uur
komen de leerkrachten op het plein. Sommige overblijfouders komen op vaste dagen. Maar
kan je niet iedere week of op vaste dagen dan is dat geen probleem. Je kunt je ook opgeven
als inval overblijfouder. Als overblijfkracht ontvang je 9 euro per dag dat je komt helpen. Op
de dagen dat je als ouder helpt bij de TSO, mag uw kind gratis overblijven.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis. Samen met een aantal andere
ouders ga je de klassen rond en controleer je de kinderen. Monique Hijmans coördineert de
hoofdluiscontrole.

Verkeerswerkgroep
De gemeente Dalfsen biedt tal van verkeerlessen aan. Deze verkeerslessen worden
gecoördineerd door ouders en leerkrachten. Samen zorg je ervoor dat de lessen worden
uitgekozen en kunnen worden uitgevoerd in de verschillende groepen. Soms ben je ook bij
een les aanwezig om te helpen. Ook bezoek je informatieavonden van de gemeente. Deze
worden georganiseerd door veilig verkeer Nederland. Marjel Das coördineert de
verkeersgroep.
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Versiercommissie
Een paar keer per jaar ziet de school er versierd uit. Bijvoorbeeld met Sinterklaas, Kerst,
Pasen of voorjaar. Samen met andere ouders geef je de school extra sfeer. Het versieren is
meestal in de avonduren, maar kan ook overdag plaatsvinden.

Bibliotheekouder
In samenwerking met de bibliotheek Dalfsen hebben we een nieuwe schoolbibliotheek
opgezet. Nu zoeken we ouders die onder schooltijd een of twee uurtjes willen helpen bij het
uitlenen van de boeken. De tijden kunnen in overleg met Annelies.

Schoonmaakavond
Een paar keer per jaar willen we de klassen een extra schoonmaakbeurt geven. Het gaat
dan om kasten, materialen, etc. Dit is meestal in de avonduren en neemt vaak een uurtje in
beslag. Als je overdag kunt, bijvoorbeeld op woensdagmiddag, dan kan dat ook.

Klusteam
Ben je handig met gereedschap en heb je tijd wanneer het jou uitkomt? Kom dan in het
klusteam. Jan Dunnewind, onze conciërge, coördineert het klusteam.

Begeleiding schaatsen
In december kunnen de kinderen op een woensdagmiddag schaatsen in Deventer. We
hebben ouders nodig die dit willen coördineren en we hebben ouders nodig die mee willen
met de kinderen. We gaan met bussen er naar toe.

Helpen bij vieringen
De ouderraad coördineert de vieringen. Je helpt de ouderraad bij de voorbereidingen. Maar
natuurlijk hebben we ook ouders nodig die op de dag zelf aanwezig kunnen zijn en kunnen
helpen met versieren, dingen klaarzetten, in de klassen kunnen helpen of op het plein, etc.
Samen maken we er een mooi feest voor de kinderen van.

Schoolreis
Vind je het leuk om eens een keer mee te gaan om schoolreis? Dan kun je je opgeven.
Omdat we soms veel ouders krijgen die dit wel willen kan het zijn dat we moeten kiezen wie
er mee gaat.

Schoolkamp
Vind je het leuk om eens een keer mee te gaan om schoolkamp? Dan kun je je opgeven.
Omdat we soms veel ouders krijgen die dit wel willen kan het zijn dat we moeten kiezen wie
er mee gaat.

Begeleiding handbal en voetbal
In het voorjaar is er een aantal toernooien waar onze kinderen aan mee kunnen doen. We
zoeken ouders die een of meer toernooien willen coördineren. Je zorgt ervoor dat de kinderen
de juiste informatie krijgen en je zorgt eventueel voor een trainer. Ook ben je aanwezig tijdens
het toernooi. De kinderen krijgen dan meestal iets te drinken en te eten. De toernooien zijn
meestal op woensdagmiddag en vrijdag aan het eind van de dag.

Helpen bij de Jeelo projecten
Op iedere eerste vrijdagmiddag van de maand werken de kinderen van groep 5 t/m 8 door
elkaar. Ze maken dan keuze uit verschillende activiteiten. Deze horen bij onze Jeelo
projecten. Activiteiten kunnen zijn: toneel, koken, boetseren, schaken, figuurzagen,
bandenplakken, knutselen, etc. Vind je het leuk om een groepje kinderen te begeleiden dan
ben je van harte welkom.

Wij ontvangen onderstaande ingevulde lijst graag zsm retour.

Hartelijke groeten,
Het team van het Avontuur.

Ik geef mij op voor de onderstaande activiteit(en). Graag een kruisje zetten:
Activiteit

Datum

Overblijf invalkracht

Ma- di - do – vrij

Hoofdluiscontrole

Dinsdag na elke vakantie

Verkeerswerkgroep

In overleg

Versiercommissie

In de avonden

Helpen in de moestuin

In overleg

Bibliotheekouder

In overleg

Schoonmaakavond

In overleg

Klusteam

In overleg

Begeleiding schaatsen

In december

Helpen bij vieringen: Sint

3 december

Helpen bij vieringen: Kerst

23 december

Paasfeest

14 april

Koningsspelen

22 april

Eindfeest

In overleg

Schoolreis groep 3 t/m 6

16 juni

Schoolkamp

1, 2 en 3 september

Handbal

Nog onbekend

Voetbal

Nog onbekend

Helpen bij de Jeelo workshops

Nader af te stemmen

Naam ouder

:

Naam kind(eren)

:

Groep(en)

:

