Hulpouder(s) gevraagd
Naam kind(eren)

……………………………………............................................................................................................... .......................

Groep(en)

……………………………………............................................................................................................... .......................

E-mailadres ouders ……………………………………......................................................................................................................................
Tel.nummer (bij voorkeur 06-nummer) ……………………………………........................................................................................................

Het team hoopt dit schooljaar veel mooie activiteiten te kunnen organiseren, waarbij we uiteraard niet zonder de hulp van
ouders of opa’s en oma’s kunnen. Je wordt bij elke activiteit ingedeeld, waarvoor je je hebt opgegeven! Bij teveel aanmeldingen
voor een bepaalde activiteit, zullen de hulpouders op een reservelijst worden genoteerd.

Je kunt deze hulpouder aanmeldingsbrief:
 ingevuld terugmailen naar Linda de Ridder, l.deridder@howiblo.nl
 zelf printen en bij Linda de Ridder inleveren

Ateliers (zie bijlage)
 Lid van de ateliercommissie. De organisatie, planning en invulling van de ateliers maak je samen met de 6 leerkrachten van
de Kunstwerkgroep en 1 OV-lid
Je ondersteunt de leerkrachten voor en tijdens de ateliers:

 groep 1 en 2, woensdag 21/11, 28/11, 10/04 en 17/04 van 10.45 uur t/m 12.00 uur
 groep 3 t/m 5, woensdag 07/11, 14/11, 27/03 en 03/04 van 10.45 uur t/m 12.00 uur
 groep 6 t/m 8, woensdag 17/10, 31/10, 08/03 en 20/03 van 10.45 uur t/m 12.00 uur
Je bent ouder, opa, oma of op een andere manier betrokken bij school en je hebt zelf een talent dat je de leerlingen ook
graag wil leren. Dan kan je je hiervoor opgeven.

 groep 1 en 2, woensdag 21/11, 28/11, 10/04 en 17/04 van 10.45 uur t/m 12.00 uur
 groep 3 t/m 5, woensdag 07/11, 14/11, 27/03 en 03/04 van 10.45 uur t/m 12.00 uur
 groep 6 t/m 8, woensdag 17/10, 31/10, 08/03 en 20/03 van 10.45 uur t/m 12.00 uur
Bibliotheek
Ik help incidenteel bij het uitlenen van de boeken op woensdagochtend.

 hele ochtend
 08.30 – 10.30 uur
 10.30 – 12.00 uur
Carnaval
Bouwcommissie carnavalswagen

 Ik help mee met het bouwen van de wagen voor de carnavalsoptocht. Gestart wordt er begin december met 1 avond en
zaterdagochtend van ongeveer 09.00 tot 12.00 uur (informatie volgt te zijner tijd).
Kledingcommissie carnaval

 Ik maak of vermaak samen met een aantal ouders de kleding die gedragen moet worden op de
carnavalswagen. (Informatie volgt te zijner tijd).

Computerouder groep 1 en 2
 Ik help 1x per week mee met de computers (in ieder geval het eerste half jaar). Dag en tijd in overleg met
de leerkracht.

Feestcommissie (zie bijlage)
 Sinterklaas: woensdag 5 december
 Kerstmis: donderdag 20 december
 Carnaval: maandag 4 maart
(Je wordt wel bij de vergaderingen van de commissie verwacht en niet alleen op de feestdag zelf, meerdere feestcommissies
invullen mag).

Flitsen groep 3 vanaf februari
Ik help om 08.30 uur (max. 30 minuten) de kinderen met het flitsen. Het flitsen van woorden is om zo vlotter en vloeiender te
leren lezen. Meerdere dagen aankruisen mag.



maandag



woensdag



vrijdag

Hoofdluiscommissie
Met een groepje ouders controleer je na een vakantie (5x) de kinderen op hoofdluis. Je krijgt hiervoor instructie van de huidige
commissie. De controle start om 08.30 uur en duurt ongeveer een uur.
Ik wil graag in onderstaande groep(en) helpen:

 groep 1-2A
 groep 5B

 groep 1-2B
 groep 6A

 groep 1-2C
 groep 6B

 groep 3
 groep 7A

 groep 4
 groep 7B/8B

 groep 5A
 groep 8A

Kampcommissie (zie bijlage)
 Ik wil de kampcommissie ondersteunen met het klaarzetten en verdelen van de materialen voor de blokhutten,
boodschappen doen voor kamp, het lamineren van kampmaterialen etc.

Klassenouder (zie bijlage) van groep ………..
 Je bent het verlengstuk van de leerkracht bij allerhande organisatorische schoolzaken in de groep zoals bijvoorbeeld
verjaardagen van de leerkrachten, begeleiden tijdens diverse excursies, fotolijst van de groep (in de gang) actueel houden.
vrijdag 14 september om 08.30 uur is de bijeenkomst/uitleg voor klassenouders bij Frans in de teamkamer op De Howiblo.

Koken
Drie middagen, van 12.45 tot 15.00 uur, per jaar assisteren

 donderdag 31 januari voor groep 3
 donderdag 7 februari voor groep 3
 donderdag 14 februari voor groep 3
 donderdag 10 januari voor groep 4
 donderdag 17 januari voor groep 4
 donderdag 24 januari voor groep 4
 vrijdag 14 september voor groep 5A en 5B
 vrijdag 21 september voor groep 5A en 5B
 vrijdag 28 september voor groep 5A en 5B











vrijdag 29 maart voor groep 6A en 6B
vrijdag 5 april voor groep 6A en 6B
vrijdag 12 april voor groep 6A en 6B
vrijdag 5 oktober voor groep 7A
vrijdag 2 november voor groep 7A
vrijdag 9 november voor groep 7A
donderdag 7 maart voor groep 8A en 7B/8B
donderdag 14 maart voor groep 8A en 7B/8B
donderdag 21 maart voor groep 8A en 7B/8B

Koningspelen (zie bijlage)
 groepen 1-2, ik help mee op vrijdagochtend 12 april bij de Montfoortse sportdag
 groepen 3-4, ik help mee op vrijdagochtend 12 april bij de Montfoortse sportdag
 groepen 5-6, ik help mee op vrijdagochtend 12 april bij de Montfoortse sportdag
 groepen 7-8, ik help mee op vrijdagochtend 12 april bij de Montfoortse sportdag
Kunst & cultuur activiteiten (zie bijlage)
 groep 5A, rijden met de auto naar de tuin van Landgoed Linschoten op dinsdagochtend 9 april
 groep 5B, rijden met de auto naar de tuin van Landgoed Linschoten op woensdagochtend 10 april
 groep 6A, rijden met de auto naar het Touwmuseum in Oudewater op vrijdagochtend 15 februari
 groep 6B, rijden met de auto naar het Touwmuseum in Oudewater op vrijdagochtend 8 februari
 groep 7A, mee fietsen naar Huize Landgoed Linschoten op dinsdagochtend 16 april
 groep 7B, mee fietsen naar Huize Landgoed Linschoten op woensdagochtend 17 april
 groep 8A, mee fietsen naar de Heksenwaag in Oudewater op vrijdagochtend 19 oktober
 groep 8B, mee fietsen naar de Heksenwaag in Oudewater op vrijdagochtend 19 oktober
Natuurexcursie Beloken Land in Montfoort
 groep 4, rijden met de auto op maandagochtend 18 maart
 groep 6A, mee fietsen op maandagochtend 15 april
 groep 6B, mee fietsen op dinsdagochtend 16 april
 groep 8B, mee fietsen op dinsdagochtend 19 februari
 groep 8A, mee fietsen op dinsdagochtend 19 februari
Oortjespad
 groep 3, rijden naar het Oortjespad op woensdagochtend 17 oktober o.v.
PR & Sponsorcommissie (zie bijlage)
 Ik wil in deze commissie mee helpen op het gebied van Sponsoring en/of PR.
Sponsoractiviteit

 Ik ben bereid om in de periode maart/april, samen met een lid van de PR & Sponsorcommissie de administratie en
coördinatie van een sponsoractiviteit op mij te nemen. (Veel van deze werkzaamheden kun je vanuit thuis doen.)

Raamschilderen
 4x per jaar op woensdagochtend vanaf 08.30 uur de entree van de school versieren door middel van raamschilderingen.
 26 september
thema: herfst
 9 januari
thema: winter
 27 maart
thema: lente
 26 juni
thema zomer
Schoonmaakavond groep 3
 donderdag 18 juli 19.00 uur tot 20.30 uur

Spelletjesochtend groep 1 en 2
 Ik help alle onderstaande data van 08.30 tot 09.30 uur. Indien je niet alle ochtenden kan helpen, kan je ook voor enkele
ochtenden aanmelden

 vrijdag 28 september
 woensdag 20 februari

 woensdag 31 oktober  woensdag 30 januari
 vrijdag 29 maart
 woensdag 29 mei

Techniek3daagse
 Rijden met de auto naar de Techniek3daagse op woensdag 6, 7 of 8 november o.v.

voor de groepen 7A, 7B, 8A

en 8B (locatie is nog onbekend).

TSO-kracht
 De taakgroep TSO kan je bellen of je tegen betaling bereid bent één of meerdere keren te assisteren bij het overblijven. Ik



kan op onderstaande dagen helpen:
maandag
 dinsdag
donderdag
 vrijdag

Verkeerscommissie (zie bijlage)
 Meedenken en meewerken om bijvoorbeeld een aantal verkeersactiviteiten te ontplooien
 Ik wil graag assisteren bij het praktisch verkeersexamen van groep 7 op donderdagochtend 4 april
 Ik wil graag meehelpen tijdens de verkeerswandeling van de kleuters op vrijdagochtend 28 september
Vieringen in de kerk (zie bijlage)
Het verrichten van hand- en spandiensten bij de voorbereiding en eventueel tijdens de:

 Kerstviering donderdag 20 december
 Paasviering donderdag 18 april
Zwemfestijn
 Ik help op dinsdagochtend 16 juli mee bij het zwemfestijn voor de groepen 3-8.
Dank voor je onmisbare medewerking. Graag dit formulier uiterlijk woensdag 5 september inleveren bij Linda de Ridder.
Zonder jullie bijdrage kunnen we niet zoveel leuke en vooral leerzame activiteiten organiseren.
Je krijgt zo spoedig mogelijk van de OV-commissie verantwoordelijke of van de verantwoordelijke leerkracht een bevestiging van
je hulp met verdere informatie.
Het Howiblo-team

