
 

 

 

Amsterdam, oktober 2019 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wij maken graag gebruik van hulp en expertise van ouders. Zonder de inzet van enthousiaste en 

betrokken ouders kunnen wij de vele activiteiten die onze school zo leuk maken niet voortzetten. 

Dit schooljaar besteden wij een deel van de extra middelen die beschikbaar gesteld zijn door de 

overheid (de zogenaamde werkdrukmiddelen) aan de inzet van een evenementencoördinator. 

Judith van der Vegt, onze administratief medewerkster, heeft deze taak op zich genomen. Zij zal 

de verschillende activiteiten coördineren. Maar de organisatie van de activiteiten kunnen we 

alleen met inbreng en hulp van ouders! 

Hulp bij feesten: Wilt u ook dat de kinderen later terugkijken op die geweldige sinterklaasfeesten, 
de warme kerstvieringen en de spetterende themafeesten? Wij zoeken ouders die mee willen 
denken over de organisatie, maar ook ouders die praktische hulp willen bieden bij de verschillende 
feesten. We hopen dat ouders met ervaring uit vorige jaren zich aanmelden, maar ook ouders die 
nog geen ervaring hebben zijn van harte welkom. Wij willen dit schooljaar ook aandacht besteden 
aan het Suikerfeest en hopen op ouders die hierbij hulp willen bieden.  
 
Penningmeester ouderfonds: Daarnaast zijn we ook specifiek op zoek naar iemand die de 
financiën voor de activiteiten (de ouderbijdragen) wil beheren. De huidige penningmeester kan 
hulp gebruiken en zal op termijn stoppen met zijn taak. Heeft u affiniteit met financiën? Meldt u 
aan voor deze belangrijke taak.  
 
TSO-bestuur: Het TSO-bestuur heeft een belangrijke rol bij de kwaliteitsbewaking van het 

overblijven en houden toezicht op de financiën. Het huidige bestuur heeft dit de afgelopen jaren 

op een uitstekende manier gedaan, maar geven aan dat hun rol ten einde is.  Wij zoeken ouders 

die dit kunnen voortzetten. 

Organisatie van de avondvierdaagse: We zoeken ouders die mee willen helpen bij de organisatie 

van de avondvierdaagse in juni. 

Bibliotheek: we zoeken ouders die willen helpen bij het plastificeren van de boeken en het netjes 

houden van de bibliotheek op beide locaties.   

 

Vele handen maken licht werk. Wilt u op de achterzijde aangeven waarmee u ons komt helpen? 

Het formulier graag uiterlijk 6 november inleveren bij de leerkracht van uw kind.  

 

Met vriendelijke groet,  team Westerparkschool.  



naam:               
 

 

ouder van:    -----------------------------                                     groep: ----------- 

 

 

 

0 ik heb belangstelling voor de taak van penningmeester 

0 ik heb belangstelling voor het TSO-bestuur 

0 Ik kom helpen bij de organisatie van de avondvierdaagse 

0 ik kom helpen bij de bibliotheek 

0 ik kom meedenken over/ helpen bij de organisatie van het Kerstfeest  

0 ik kom meedenken over/ helpen bij de organisatie van het themafeest 

0 ik kom meedenken over/ helpen bij organisatie van het Suikerfeest 

0 ik kom meedenken over/helpen bij de organisatie van het sinterklaasfeest  

 

 

Uiterlijk 6 november inleveren bij de leerkracht van uw kind. Heeft u andere ideeën over hoe u 

wilt helpen op school? U kunt dit hieronder aangeven.  


