Ouderhulpbrief bijlage
Ateliers:

Klassenouder:

Je kan je voor de ateliers opgeven als lid van de
ateliercommissie. Samen met OV-leden en leerkrachten
zorg je voor het benaderen van de personen, die een
atelieronderdeel verzorgen, voor de indeling in groepen
en lokalen en voor een verdeling van de kinderen in door
hen gekozen ateliervorm.
Je kan je ook opgeven als ouder, die een ateliervorm
verzorgt (dans, verven, muziek, bloemschikken, yoga en
dergelijke).
Je kan je ook nog opgeven om te assisteren bij de
uitvoering van een atelieractiviteit. Je bedenkt dan geen
opdracht, maar ondersteunt de ouder of externe persoon
die een discipline verzorgt.

Je bent het verlengstuk van de leerkracht in de groep en
bent samen met de leerkracht verantwoordelijk voor
organisatorische zaken, zoals het regelen van vervoer bij
een excursie, het regelen van extra hulpmoeders bij
groepsactiviteiten, extra aandacht in de groep bij
bijzondere gebeurtenissen als ziekte en geboorte, het
regelen van zaken rondom de verjaardag van de leerkracht
en het actueel houden van de fotolijst in de hal.

Feestcommissie:
Carnavalscommissie
Je denkt mee over het dagprogramma, het versieren van
de school en op de dag zelf en zorg je bijvoorbeeld ook
voor het uitdelen van limonade aan de leerlingen.

Kerstcommissie:
Je versiert samen met de leden van de commissie de
school tijdens de weken voorafgaand aan kerst.
Je helpt in de groep bij het kerstbuffet of bij de activiteiten
op het plein. (Hierover vergader je een aantal keer met
de andere leden van de commissie) en helpt bij het
opruimen van de kerstspullen in de gangen en de
klassen.

Koningsspelen:
Je helpt op vrijdag 24 april in de ochtend bij de Spelen. Elke
basisschool is verantwoordelijk voor een onderdeel. De
Howiblo is verantwoordelijk voor het onderdeel van groep
7 en 8. Je kan je ook opgeven voor de andere activiteiten
waarvoor
een
andere
Montfoortse
basisschool
verantwoordelijk is.

Kunst en cultuur:
De Howiblo onderscheidt zich door de leerzame
activiteiten en excursies op het gebied van kunt en cultuur.
In een aantal gevallen wordt er naar een activiteit gefietst,
maar er wordt ook inbreng van je gevraagd om te kinderen
per auto te vervoeren.
Het spreekt voor zich, dat wanneer je je opgeeft voor deze
activiteiten je de benzinekosten bij de Kunst en
Cultuurcommissie kunt declareren. Je rijdt en begeleidt de
kinderen tijdens de excursies.

Sintcommissie:
Je denkt mee over de vormgeving van het Sinterklaasverhaal en de uitwerking daarvan in de school. Je
vergadert hierover een aantal keer met de andere leden
van de commissie. Daarnaast ben je aanwezig op de dag
zelf voor de begeleiding van Sint en zijn Pieten of het
verzorgen van drinken in de groepen.

Hoofdluiscommissie:
Je helpt bij het controleren van de leerlingen op hoofdluis
op een afgesproken dag na iedere lange vakantie. De
bedoeling is dat je samen met een andere ouder in één
groep de kinderen controleert. Je krijgt hiervoor indien
nodig instructie van de huidige commissie.

Kampcommissie:
Je ondersteunt bij de totale organisatie van de kampen.
Te denken valt aan de inkoop, de boodschappen,
klaarzetten van de materialen, bij terugkomst van kamp
herverdelen van etenswaren en het bedenken en maken
van kampspelletjes per bouw. Opgave hiervoor staat los
van begeleiding tijdens kampdagen.

PR & Sponsorcommissie:
Je helpt mee om vanuit een gezamenlijke RK-scholenvisie
De Howiblo op de kaart te zetten. Je vergadert maximaal 5
keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden
activiteiten in het kader van sponsoring en PR voor een
heel jaar besproken, gepland en uitgevoerd.

Verkeerscommissie:
Je organiseert activiteiten tijdens het schooljaar voor
bepaalde groepen, je loopt mee met de kleuters tijdens de
verkeerswandeling, je kunt helpen bij het maken van de
verkeers-krant die 1 tot 2x per jaar wordt uitgegeven, je
helpt bij de fietsverlichting controle en bedenkt
verkeersactiviteiten voor diverse groepen rondom de
school.

Vieringen in de kerk:
Je denkt mee over de inhoud van de vieringen en geeft hier
vervolgens invulling aan door te helpen bij het oefenen met
de leerlingen. Je bent aanwezig bij de viering en bij de
opbouw voor de viering.

