Invullijst activiteiten voor schooljaar 2015-2016
Naam:
Ouder/verzorger van:
Tel.nr:
e-mail:
Wij verzoeken alle ouders deze lijst in te vullen.
Als het u niet uitmaakt waarvoor u wordt benaderd kunt u volstaan met het bovenste vakje.
U kunt daarnaast ook uw voorkeuren aangeven in de lijst daaronder
Mag gebeld worden voor incidentele activiteiten.
Mag benaderd worden voor de volgende activiteiten
Bibliobus op donderdag in de even weken
Kascontrole ouderraad ( eenmalig)
Mag benaderd worden om lid te worden van:
MR
Steunstichting vrienden van de IJsvogel (beheer ouderbijdrage)
Activiteitencommissie
Koken
Geef voorkeur voor welke groep:
Voorbereiden en/of uitvoeren/helpen bij
Sinterklaas feest
Kerstviering in de kerk
Kerstdiner
Voorleesontbijt
Paasfeest
Koningsspelen
Mee helpen/ondersteunen bij het DOC op vrijdagmiddag ( kan ook incidenteel)
Ondersteunen ateliermiddagen.
Onderbouw ( kan ook incidenteel)
Bovenbouw ( kan ook incidenteel)
Meehelpen bij speciale dagen ( bijvoorbeeld dag over kunst en cultuur)
Sportactiviteiten algemeen
Voorkeur voor:
Voetbal sportdag korfbal atletiek
Avondvierdaagse
Koningsspelen
Verkeer
Praktisch verkeersexamen
Praktijk lessen ondersteunen
Fietsenkeuring
Diversen
Hulp bij eventuele acties
Luizencontrole
Deelname schoolkamp Apen
Deelname schoolkamp Uilen (september 2016)
Deelname Bosdag/ avonturendag
Rekenspelletjes doen met een groepje kinderen (kan ook incidenteel
Taalspelletjes doen met een groepje kinderen (kan ook incidenteel)
Workshop geven over…………… voor groep………………

Lezen met een groepje kinderen (kan ook incidenteel)
Catering verzorgen afscheidsavond groep 8
Kijktafels versieren
Voorleesouder in de onderbouw
Schooltuin
Schoonmaak
Schoonmaakavond onderbouw
Materiaal schoonmaken ( onderbouw eenmalig)
Schoonmaakavond algemeen
Klussen in en rond de school

IK BEN BESCHIKBAAR:
 Maakt niet uit
 Maandag
 Dinsdag
 Woensdag
 Donderdag
 Vrijdag
 Anders…….

Bent u helemaal niet in de gelegenheid om eens iets te doen voor de school,
dan verzoeken wij u toch het formulier in te leveren, voorzien van uw naam.
Dat maakt het voor ons gemakkelijker om te zien of alle ouders de lijst onder ogen
gehad hebben.
De ingevulde lijst vóór 11 september in leveren a.u.b.
Bij de administratie staat een doos waar u het formulier in kunt doen,
of scannen en digitaal retour sturen naar school j.vandenheuvel@viviani.nl
o.v.v. IJsvogel-activiteitenlijst

