Deelnemen aan activiteiten ouderraad schooljaar 2017-2018
Zoals u op voorgaande pagina kunt zien is de ouderraad ook dit schooljaar weer actief met het organiseren en uitvoeren van een
groot aantal activiteiten op BS de Griffioen. Als u het leuk en gezellig lijkt om bij één of meer van deze activiteiten mee te helpen
dan kunt u dat via onderstaande lijst aangeven. Zet één of meerdere kruisjes bij de activiteiten waar u bij betrokken wilt worden.
De ouderraad neemt dan contact met u op zodra de activiteit zich aandient en wij uw hulp kunnen gebruiken. U kunt de lijst
inleveren in de brievenbus naast de lerarenkamer of u kunt zich aanmelden via het e-mailadres:
kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl .
Mocht u voorgaande jaren deze lijst ook ingevuld hebben dan vragen wij u vriendelijk deze voor dit schooljaar toch in te vullen
zodat wij blijven beschikken over up to date informatie.
Naam:

E-mail:

Kinderen in groep(en):

(Mob.) telefoonnr.:

Beschikbaar op: ma / di / wo / do / vr (omcirkelen wanneer u beschikbaar bent).
Sinterklaasfeest
Ja, ik doe mee

Elk jaar proberen we een origineel Sinterklaasprogramma te bedenken
uiteraard in samenwerking met het team van school. Tijdens deze gezellige
weken moet er veel geregeld worden. We zorgen er voor dat Sint en zijn
Pieten niets te kort komen. Wij bezoeken met Piet de zieke kinderen. Het
versieren van de school behoort ook tot de taken. En daar kunnen we zeker
hulp bij gebruiken.

Ja, ik doe mee

Op vrijdag met Carnaval wordt er een gezellig carnavalsfeest gevierd op school
waarbij onderscheid is tussen de onder- en bovenbouw. Hulp in de vorm van
drankjes inschenken, muziek maken, optocht begeleiden, is van harte welkom zodat
het een gezellig feest wordt. Want Carnaval vieren, kunnen ze in Boemeldonck.

Diversen

Kerstfeest
Ja, ik doe mee

Carnaval

In samenwerking met het team van school zorgt de ouderraad voor een fijne
kerstviering. Kerstbomen, verlichting en een muzikale omlijsting zorgen voor
een gezellige ambiance. Ook verzorgt de ouderraad ’s avonds het drinken
voor de kinderen. Na afloop organiseert de ouderraad een gezellig samenzijn
voor ouders en kinderen op het schoolplein. Iedereen kan dan genieten van
een heerlijk drankje.

Ja, ik doe mee

Er zijn ook activiteiten die niet jaarlijks terugkeren of ad hoc op ons pad komen. Te
denken valt aan projectdagen, acties ed. Ook tijdens deze dagen draagt de
ouderraad een steentje bij. Dit kan variëren van het organiseren van de activiteit tot
het schenken van koffie, thee en limonade. Ook daar kunnen we zeker hulp bij
gebruiken.

