Opwijk, 05 september 2017

Onderwerp: Medewerkers op vrijwillige basis voor, tijdens of na de schooluren!

Beste ouders,
School maken en opvoeden van onze kinderen doen we samen! Onze school heeft hier dan
ook de keuze, de mogelijkheid gelegd om u als ouder / grootouder te betrekken in het
schoolleven.
Indien U dit wenst en beschikbaar bent, kan U, onder leiding van de leerkracht, een groepje
kinderen begeleiden tijdens hun activiteiten. Zo hebben we een aantal vaste activiteiten zoals
het zwemmen, het knutselen, het kleuterslaapuurtje, het schillen van het schoolfruit, het
niveaulezen, de schaak- en damclub, ….
Occasionele momenten: een groepsdoorbrekende activiteit, een uitstap met de klas, een
sportdag, een doe-activiteit,……
Wanneer U interesse heeft om samen met ons en de kinderen te werken, kan U op de
keerzijde van dit blad de tabel invullen en terug meegeven met uw kind. Ook grootouders zijn
uiteraard welkom in de werking op onze school!
Na het verzamelen van alle inschrijvingen, contacteren wij U dan om enkele concrete
afspraken te maken.

Alvast bedankt!

Namens het team van De Duizendpootrakkers,
Jo De Wolf

Basisschool De Duizendpootrakkers
Ringlaan 2
1745 Opwijk
tel. 052 35 56 16
info@duizendpootrakkers.net
www.duizendpootrakkers.net

Vrijwillige medewerkers schooljaar 2017-2018
De begeleiding en organisatie staat steeds onder leiding van de groepstitularis! Wens je meer informatie, vraag het ons gerust!

Activiteit

Tijdstip

Zwemouder
Mee in het water of
enkel helpen bij aankleden

op donderdag
van 10.00 tot 12.00
wekelijks

Schaak- of damouder

Op dinsdagmiddag
van 12.55 tot 13.20
wekelijks + ev. ook ma, do, vr

Slaapouder
Bij de slapende kleuters
aanwezig zijn.

‘s middags
vanaf 12.30 tot 14u00
niet op woensdag

Bakouder
5 x per jaar wafels bakken

(woensdagnam / donderdag)
jaarkalender schoolwebsite

Schilouder – Tutti Frutti
Het fruit schillen van alle
kinderen!
Leesouder
Luidop lezen met een
viertal leerlingen.

op maandagochtend 8u40
start op 2 oktober

Verkeersouder
verkeersactiviteiten/Amigo

Occasioneel

Bibliotheekouder
Meegaan naar de bib met
kleutergroep 2 en 3

op donderdagnamiddag
op vrijdagvoormiddag
driewekelijks

Groene ouder
Helpen / onderhoud in de
zintuigentuin

voor, tijdens, na de lesuren.
alleen en/of samen met de
kinderen

Compostouder (meester)
Onze compostbakken
beheren op school.

Zoals zelf gewenst.

Crea-ouder
Knutselen / Naaien /
Breien / …. Lagere Afd

Contacteer ons gerust.
Middagspeeltijd

Noteer hier je naam
+ email / tel.

op dinsdag
van 10u35 – 12u15
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