SCHOOL EN OUDERS: we maken samen school!
WAT KAN IK OP SCHOOL DOEN? Schooljaar 2018-2019
We vinden het heel belangrijk dat ouders veel op school komen en samen met ons werken aan een warme,
veelkleurige en brede school. Wat kan je allemaal doen op school? Zie hieronder.
Wil je graag iets doen? Vul dan het blaadje in !
GRAAG TERUG TEGEN MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018
voornaam en familienaam:……………………………………………………
mama of papa van:…………………………………................ uit klas:………..
telefoon .............................. e-mailadres:……………………………….

Hoe wil ik graag helpen op school?
(meerdere dingen aankruisen mag ook!)
□ als doe-ouder
= taart bakken op een feest, aan de bar staan bij een activiteit, helpen opruimen, …
= bij een activiteit op school georganiseerd door school of oudervereniging een aantal keer per jaar.
□ in de oudervereniging (graag van elke klas 1 ouder/ambassadeur!)
= helpen bij ouderactiviteiten en acties op school
= 5 x/jaar vergadering om 19.00u

Zie achterkant

□ als steunouder
= ouders stimuleren om de schoolinfo te begrijpen, ouderactiviteiten uitwerken, buurtwerking bespreken.
= helpen vertalen indien nodig, aanwezig zijn bij een gesprek, …
□ in de praatgroep
= oefenen van Nederlands
= 1x/week dinsdag, van 13.15 u. tot 15.30 u. in de eetzaal
□ als leesouder
= begeleidend lezen van het eerste leerjaar + leesgroepje in het tweede leerjaar.
= 1 of 2x/week, van 8.30 u. tot 10.10 u op woensdag en/of donderdag of vrijdag vanaf half oktober
□ als voorleesouder bij het kleuter
= voorlezen en verhalen vertellen
= 1 of 2x/week, van 10.30u tot 11.30u op woensdag en/of vrijdag vanaf half oktober
□ als fruitouder
= fruit snijden in de eetzaal en ronddragen in de klassen op woensdag, start 3 oktober
= 1x/week van 8.15 u. – 8.45 u.
□ als soepouder
= soep maken voor de kinderen en de leerkrachten
= op woensdag om 8.30u in de eetzaal, start 13 september
□ als chauffeur
= met je auto de kinderen naar een uitstap brengen
= een aantal keer per jaar, we nemen contact met je op als we vervoer zoeken.
□ als klusjesouder
= klusjes opknappen op school: schilderen, kelder helpen opruimen, naar containerpark gaan, ...
= een aantal keer per jaar, we nemen contact met je op als we klusjesouders zoeken.

Zie achterkant

Elke donderdag is er ook een nieuwsbrief waarop info staat over de verschillende activiteiten in en rond de school!

Zie achterkant

