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Aanmelding hulpouders voor groep 5-6-7-8
Beste ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Ze zeggen wel eens dat vrijwilligers de volwassen versie zijn van goede feeën, zou u zo’n volwassen fee willen zijn?
In de klas van uw zoon of dochter hebben we uw hulp hard nodig. Zou u ons af en toe willen helpen? Wij zouden het
erg fijn vinden als u minimaal één keer ons wilt helpen bij één activiteit en een keer bij een schoonmaakavond. Vele
handen maken licht werk, zeker de handen van volwassen feeën!
We rekenen op uw hulp. Alvast hartelijk dank.
Crea middagen:
☐ Vrijdag 19 oktober 2018 van 12.15 uur tot 14.30 uur.
☐ Vrijdag 2 februari 2019 van 12.15 uur tot 14.30 uur.
☐ vrijdag 21 juni 2019 van 12.15 uur tot 14.30 uur.
Schoonmaakavonden:
☐ Donderdag 15 november 2018 van 19.00 uur tot 20.30 uur
☐ Dinsdag 11 april 2019 van 19.00 uur tot uur tot 20.30 uur
Klusavonden :
☐ Maandag 19 november vanaf 19.00 uur
☐ Donderdag 9 mei vanaf 19.00 uur
Algemeen:
☐ Maandag 19 november versieren Sint van 20.00 tot +/- 22.00 uur
☐ Woensdag 5 december versiering Sint afhalen vanaf 10.00 uur
☐ Donderdag 6 december versiering Kerst van 20.00 uur tot +/- 22.00 uur
☐ Fotograferen bij verschillende activiteiten
☐ Overblijfmoeder/vader/verzorger in middagpauze
☐ Voetbalcoach voor de meisjes 10 april en de jongens 17 april
Heb je jezelf ergens voor opgegeven dan krijg je een week van tevoren een herinnering mail van ons, maar zet de
activiteiten waar u zich voor opgeeft ook nu alvast in uw agenda. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ellen in
den Eng , e-mail ellenindeneng@hotmail.com en mobiel 06-44 32 93 35.
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………………………………..

U kunt deze brief inleveren bij de juf van uw kind, graag voor vrijdag 5 oktober a.s.

LINGELAAR - ééntje met pit!

