“de kunst van het leren”

Nieuwveen, 15 september 2014
Betreft: ouderhulp
Aan: alle ouders met leerlingen op De Tamboerijn

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij als leerkrachten kunnen het niet allemaal alleen. Hulp van ouders is zeer welkom en soms zelfs hard
nodig. Uiteraard begrijpen we dat niet iedere ouder in de gelegenheid is om een handje hulp te bieden.
Maar mocht u bij een van de activiteiten kunnen helpen, graag!
Aanmelden kan heel simpel door een rondje te zetten om de  op het bijgevoegde formulier en het daarna
weer in te leveren bij de groepsleerkracht.
Wie eerst meer wil weten kan informatie vragen bij de groepsleerkracht of de schoolleider.
Zijn er heel veel aanmeldingen? Dan kan het zijn dat u door de groepsleerkracht niet wordt benaderd. Zij
vraagt uiterlijk vier weken van te voren om bijvoorbeeld te willen rijden (of als reserve).
Mocht u dus voor die tijd niets vanuit school hebben vernomen, dan is er genoeg hulp.

Met vriendelijke groet,

Team van de Tamboerijn

Intekenlijst ouderhulp schooljaar 2014-2015
Naam:……………………………………………..ouder/verzorger van:………………………………………
Telefoon:…………………………………………
Email:……………………………………………….
Ik ben op de volgende dagdelen nooit beschikbaar:
Ik kan normaal gesproken helpen op deze dagdelen:
U kunt een rondje zetten om de  van de activiteit(en) van uw keuze.

Ateliers:
In de Ateliers (workshops) willen we alle kinderen diverse vormen van leren aanbieden. Om de groepjes te
begeleiden hebben we uw hulp (en talent) hard nodig!
 De 1e Atelierronde is op 3 nov, 10 nov en 17 november
Infomoment Atelier 1: 13 oktober 15:30 uur
Ik zou…………………………………………………………………………………………………Atelier willen verzorgen



De 2e Atelierronde is op 2 feb, 9 feb en 16 februari ‘15
Infomoment Atelier 2: 19 januari 15:30 uur
Ik zou…………………………………………………………………………………………………Atelier willen verzorgen



De 3e Atelierronde is op 30 maart, 13 en 20 april
Infomoment Atelier 3: 16 maart: 15:30 uur
Ik zou…………………………………………………………………………………………………Atelier willen verzorgen



Mini-Ateliers Wie wil helpen bij de voorbereiding van de Mini-Ateliers? In maart komen de peuters
twee keer een uurtje bij onze groep 1&2 op bezoek. We willen dan iets met ze knutselen of frutselen.
Wie vindt het leuk om mee te denken en te helpen bij de voorbereiding? Datum en tijd in overleg met
Sandra de Kruiff.



Boeken ruilen in de bibliotheek Nieuwkoop/Ter Aar Wie wil iedere eerste maandagmiddag van de
maand 14:00 uur, met een klein groepje kinderen, boeken ruilen bij de Bibliobus in Ter Aar?



Verkeersouder / verkeersexamen groep 7 Wilt u Marjolein Abbenhuis een handje helpen
als verkeersouder voor het verkeersexamen van groep 7? Er worden ongeveer twee informatieavonden
georganiseerd (meer info bij Marjolein)



Posten tijdens het verkeersexamen groep 7 We zoeken ouders die willen posten tijdens
het verkeersexamen van groep 7 (waarschijnlijk donderdag 21 mei).



SOPORA sportdag groep 7&8 Wie wil een groepje kinderen begeleiden tijdens
de SOPORA- sportdag (dag is nog onbekend)?



Werken met een klein groepje in groep 1&2 Wie is handig en wil in groep 1&2 hulp bieden
tijdens het werken met bijvoorbeeld papier-maché, klein timmerwerk, naaiwerk?



Naar Avifauna met groep 7&8 Wie wil naar Avifauna rijden met groep 7&8, dinsdagmiddag 10 maart
2015 13:00-15:15 uur?
er kunnen…..kinderen in de auto (in de gordel) mee



Spelletjes spelen met groep 1&2 Houdt u ook zo van spelletjes? We doen spelletjes iedere 1ste
vrijdagochtend van de maand 8:45-09:15 uur (opa's & oma's zijn ook van harte welkom!).



Kokkerellen! De OR kan hulp gebruiken bij de bereiding van eten bij feesten. Wie kan heerlijk
kokkerellen?



Schoolreisje september 2015. Wie kan meedenken bij de organisatie van het schoolreisje in september
2015?



Hoofdluiscontrole. Na iedere vakantie, waar nodig een keertje extra, worden de leerlingen
gecontroleerd op de aan-/afwezigheid van hoofdluis. Wilt u hierbij een handje helpen? Uiteraard kunt u
eerst naar een voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door de GGD, over het controleren van hoofdluis.



“School op Safe”, naar een verkeersveilige school Dit schooljaar doen wij mee met
“School op Safe, naar een verkeersveilige school”. Welke ouder kan ondersteuning verlenen bij de organisatie
van de lessen en als gesprekspartner naar de gemeente? Babette Grimbergen is schoolcontactpersoon
verkeer. Zij kan u hier nog veel meer over vertellen
Hulpouder bij de praktijklessen “School op Safe”
Voor groep 1 & 2 zijn we op zoek naar 2 hulpouders;
Voor groep 3 & 4 hebben we 4 hulpouders nodig;
Voor groep 5 & 6 hebben we 3 hulpouders nodig.
Het zijn praktijklessen verkeer (wandelen/fietsen)
maandag 29 september 2014 ( les 1):
 Groep 7 & 8 8.45 - 9.30 uur
maandag 29 september 2014 ( les 1):
 Groep 3 & 4 9.45 - 10.30 uur

maandag 29 september 2014 ( les 1):
 Groep 5 & 6 11.15 - 12.00 uur
maandag 29 september 2014 ( les 1 & 2):
 Groep 1 & 2 13.15 – 14.00 uur
donderdag 6 november 2014 (les ):
 Groep 7 & 8 8.45 - 9.30 uur
donderdag 6 november 2014 (les 2):
 Groep 3 & 4 9.45 - 10.30 uur
donderdag 6 november 2014 (les 2):
 Groep 5 & 6 11.15 - 12.00 uur
donderdag 6 november 2014 (les 3):
 Groep 1 & 2 13.15 – 14.00 uur
donderdag 9 april 2015 (les 3):
 Groep 3 & 4 8:45 – 10:30 uur
Donderdag 9 april 2015 (les 3):
 Groep 5 & 6 9.45 - 12.00 uur
Donderdag 9 april 2015 (les 3):
 Groep 7 &8 10:30 – 12:00 uur (oefenen route verkeersexamen)



Kom in de klankbordgroep!
Wilt u als denktank fungeren? Dat kan. Samen met een aantal ouders en Karin Klein komen we
ongeveer 4x per jaar bij elkaar om, onder meer, de school nog meer op de kaart te zetten.



Op weg naar het theater! Fietsen met groep 7&8 Donderdagochtend 12 februari 2015, 10:00-12:00 uur,
gaat groep 7&8 naar Nieuwkoop om te genieten van een theatervoorstelling. Wilt u meefietsen?



Water leeft! Woensdagochtend 15 april 2015 gaat groep 5&6 aan de slag met een leskist van Natuur en
Educatie; “Water leeft!” Wilt u die ochtend een klein groepje leerlingen begeleiden?

