
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar vragen wij alle ouders/verzorgers om de Ouderraad en 
het team te helpen bij de activiteiten die wij voor de kinderen organiseren. 
 
Op de achterzijde van deze brief kunt u aangeven op welk(e) gebied(en) en bij welke activiteit(en) 
u ons zou kunnen en willen helpen. Indien u zich opgeeft om te helpen, rekenen wij ook op uw 
hulp! Echter, bij meer dan voldoende aanmelding is het niet vanzelfsprekend, dat u ook 
automatisch wordt ingedeeld. Onderaan de brief kunt u aangeven op welke dagen u niet 
beschikbaar bent. 
 
Van de meeste activiteiten,  zoals bijvoorbeeld de kerstviering of carnaval, zijn de data reeds 
bekend. U kunt dus al zien op welke dagen deze activiteiten gepland zijn zodat u hier alvast 
rekening mee kunt houden met evt. werkdagen. Mocht dit niet schikken dan hoeft u zich hiervoor 
niet op te geven. 
 
Mocht de lijst vragen oproepen dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of bij 
een van de leden van de Ouderraad. 
 
We willen nogmaals benadrukken, dat zonder de hulp van ouders het niet mogelijk is activiteiten 
te organiseren.  
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet vóór dinsdag 6 september 2022. U kunt het formulier inleveren 
bij de groepsleerkracht van uw kind. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen en voor de toegezegde hulp. 
 
Namens Ouderraad en team Pius X.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Naam  

Ouder/verzorger 
van 

 

kind in groep(en)  

E-mail adres  

Telefoonnr.  

  

  
 

Activiteit Ja Nee 

 
Klassenouder van groep: * 

  

* dit houdt alleen in communicatie in groepsapp zetten en 1 keer 

per jaar wat regelen voor de juffen- en meesterdag 😊 

  

Wassen schoolshirts (per klas/groep)   

Kerstviering (22 december 2022)   

Carnaval (17 februari 2023)   

Paasactiviteiten (6 april 2023)   

Koningsspelen (21 april 2023)   

Pius Party, helpen op de dag zelf   

Pius Party organisatie   

Oud-ijzer actie (10 en/of 11 maart 2023)   

Avondvierdaagse een avond posten ( 13 t/m 17 juni 2023)   

Creatieve middag (op afroep)   

Spelletjesochtend gr. 1+2     

Hulp bij aanleren tafels gr. 4 en 5   

Techniekuurtje (woensdagochtend einde van de ochtend )   

Aankleding gangen bepaalde themaweken   

Handbaltoernooi (groep 7 en 8) (18 april 2023)   

Voetbaltoernooi gr. 7 en 8 (4 oktober 2022)   

Scheidsrechter voetbaltoernooi (4 oktober 2022)   

Basketbaltoernooi gr. 7 en 8 (30 januari 2023)   

Schoonmaak lokalen cq. materialen   

Oud papier inzamelen (zaterdagochtend paar x per jaar)   

Onderhoud tuin en schoolplein   

Musical (oefenen en decor) op afroep   

Herstelwerkzaamheden (verkleedkleren reparen e.d.)   

Luizencontrole (elke maandag na een vakantie)   

Helpen bij opruimwerkzaamheden (bijv. zolder)   

Begeleiden bij uitstapjes/ buitenschoolse activiteiten   

Schminkouders    
 

Ik ben NIET beschikbaar op: 
 
O  maandag 

O  dinsdag 

O  woensdag 

O donderdag 

O  vrijdag 


