Hoofdlocatie
Stalkaarsen 17a
4205 PG Gorinchem
Tel. (0183) 62 28 56
Dependance
Van Goudoeverstraat 82
4204 XK Gorinchem
tel. (0183) 62 05 61
e-mail: directie.samenonderweg@stichting-logos.nl

WAARBIJ HELPT U?
Gorinchem, 3 september 2018
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we net als voorgaande jaren inventariseren welke
ouders/verzorgers zich betrokken voelen en willen helpen bij bepaalde activiteiten. Voor bijzondere
activiteiten tijdens én buiten schooltijd kunnen we, zoals elk jaar weer, veel hulp gebruiken. Deze
hulp is noodzakelijk om in het belang van de kinderen, uw kind(eren), iets extra’s te kunnen doen.
Dit jaar willen we dit op een iets andere wijze organisatorisch vormgeven. Los van dat wij u vragen bij
welke aspecten wij uw hulp kunnen vragen, vragen we tevens welke ouders voor een specifieke
activiteit ‘aanspreekpunt’ willen zijn in samenwerking met een lid van de Ouderraad.
Het aanspreekpunt vraagt het noodzakelijke aantal hulpouders, zorgt dat alle voorbereidingen
getroffen worden (door hem/haarzelf of een andere hulpouder), stemt af met OR en/of leerkrachten
en houdt de voortgang in de gaten. Dit houdt dus meer in dan enkel uitvoerende hulp bieden op de
dag van de activiteit. Op deze manier streven we naar een wijze waarbij uw hulp in een bepaalde
periode in het jaar nodig is i.p.v. dat u zich een heel jaar vast hoeft te leggen. Kortom een
organiserende rol, bij een activiteit naar keuze en waarmee u affiniteit heeft!
Wilt u uiterlijk maandag 17 september 2018 onderstaand inventarisatieformulier ingevuld
meegeven met uw kind en laten inleveren bij de groepsleerkracht? Als er concrete vragen om hulp
zijn, kunnen we contact met u opnemen. Het geeft echter geen garanties, dat u op deze activiteit
ingezet gaat worden.
Als u zelf nog bepaalde ideeën heeft, kunt u die ook vermelden. Uiteraard kunt u ook een OR-lid
aanspreken als u vragen heeft of een verdere toelichting wenst.
We hopen dat veel ouders/verzorgers gehoor geven aan deze oproep, want vele handen maken licht
werk!
Bij voorbaat hartelijk dank, namens team en ouderrad.
Met vriendelijke groet,
G. Mesch, directeur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Telefoonnummer:
Adres:
E-mailadres:
Naam van kind(eren) en groep(en):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil helpen bij (indien u naast hulpouder, ook aanspreekpunt wenst te zijn van een bepaalde
activiteit, graag achter de activiteit noteren):
□ Sportactiviteiten (korfbal, voetbal, dammen etc; geef aan welke sport je aanspreekt)
□ Avondvierdaagse (4 avonden meelopen vanaf gr. 2)
□ Culturele activiteiten e.a. excursies
□ Meester/juffendag
□ (Kleine) technische klussen
□ Reparatie speelgoed en materialen
□ Schoonmaken (materialen)
□ Raam-decoratie/team
□ Luizencontrole
□ Algemene hand en spandiensten
□ Groen onderhoud (Patio Schuttersplein/ van Goudoeverstraat)
□ Voorlezen (groep 1-2)
□ Lezen met individuele of kleine groepjes leerlingen (groep 3-8)
□ Uitlenen boeken en/of puzzels
□ Meehelpen met Vertel-tassen (groep 1-2)
□ Lid worden van de OR
□ Penningmeester worden van de OR
□ Koffieschenken, ouders ontvangen bij rapportbesprekingen
□ Met activiteiten in de groep meehelpen (handvaardigheid etc)

□ Hoofdlocatie Schuttersplein
□ Dependance Van Goudoeverstraat
* Aankruisen wat van toepassing is.

