
 

 
1 

OUDERHULP OP SCHOOL 
Vele handen maken licht werk…..!!! 
 
 
Beste ouders, 
 

Met veel plezier presenteren wij u ons boekwerkje ‘ouderhulp’ op school. Ook dit jaar zullen er weer 
veel evenementen voor uw kind(eren) georganiseerd worden. 
 
Voor veel van deze evenementen willen we graag uw hulp inroepen. 

 
Via dit boekje willen we u alvast informeren welke evenementen er georganiseerd worden zodat u 
daar alvast rekening mee kunt houden. Voor sommige evenementen en/of commissies kunt u zich 

van te voren aanmelden. We gaan ervan uit dat alle data en tijden kloppen maar mochten er foutjes 
zijn ingeslopen met de tijden omdat we allemaal nog moeten wennen aan de nieuwe schooltijden, 
dan leest u dat tzt in de Jozefflitss of Digiduif. 
 
Voor de grote activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Palmpasen en Schoolreis / Sportdag, 
kunt u zich niet vooraf aanmelden. Een aantal weken voor de activiteit zal er een oproep plaats 
vinden via Digiduif. Daarin zal aangegeven worden hoe en wanneer u zich kunt opgeven. 

 
Oproepen voor hulp bij activiteiten met een meer les ondersteunend karakter vindt u in de 
Jozefflitsss.  
 
We hopen erop dat er ook dit jaar weer veel hulp spontaan aangeboden wordt. 
 

Met hartelijke groet, 

 
Ouderraad Jozefschool 
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Natuurouder (N.M.E.) 
 
De natuur ouders van de Jozefschool zoeken hulp bij de volgende activiteiten 

Let op: dit betreft niet het begeleiden van groepjes kinderen, hiervoor wordt indien nodig via de 

borden bij de klassen om hulp gevraagd.  

 

A.  Kabouterpad (kleuters) dinsdag of donderdag in oktober 2018 

 1. voorbereiden (ca. 1 week van tevoren) & uitzetten pad vóór schooltijd 

 2. aanwezigheid bij de activiteit voor algemene taken/overzicht  

     (ochtend en/of middag) 

B.  Egelpad (groep 4) woensdag in oktober/november 2018 

 1. voorbereiden (ca. 1 week van tevoren) & uitzetten pad vóór schooltijd 

 2. aanwezigheid bij de activiteit voor algemene taken/overzicht 

C.  Lentepad Stokkeland (groep 5) vrijdag in april 2019 

 1. voorbereiden (ca. 1 week van tevoren) & uitzetten pad vóór schooltijd 

 2. aanwezigheid bij de activiteit voor algemene taken/overzicht 

D.  Bezoek aan de kinderboerderij (kleuters) dinsdag of donderdag in april 2019 

1. voorbereiden (ca. 1 week van tevoren) Pauwenkist controleren en klaar maken     

    voor gebruik, eventueel aanvullen. 

 2. aanwezigheid bij de activiteit voor algemene taken/overzicht 

E.  Tentoonstellingen 

 1. voorbereiden van thematentoonstelling 
 2. opzetten/afbreken tentoonstelling 

F.  Schooltuinen/onderhoud. Wij zijn ook blij met mensen die zo nu en dan tijd hebben om 

een handje te helpen bij een tuinklus: snoeien, wieden, etc. 
 1. hulp bij schooltuinen 
 2. helpen bij tuinklus 

 
U kunt zich opgeven bij anita@jozefschool.net of willekekarpathios@gmail.com 
 

Luizenbrigade 
 
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Per klas zijn twee luizen ouders 

nodig!  
 

A.   Het controleren van de kinderhoofden op luizen.  
 

Data:  woensdag 05/09/2018; 31/10/2018; 09/01/2019; 27/02/2019; 08/05/2019. 
 

De hoofdluiscontrole voor gr 8 (na 3-daagse) en in gr 7 (na werkweek) dienen de ouders zelf te  
doen. 
 
U kunt zich aanmelden via de intekenlijsten op het prikbord bij de klassen.  

Ouders kunnen zich per datum opgeven; u kunt zelf zien of uw hulp nog nodig is of dat er genoeg 
ouders zijn. 

Klusteam 
 
Het verrichten van klusjes en kleine reparaties in en rondom onze school. 
De klusochtenden zijn op zaterdag van 09.00-12.00 uur. 

 
A. Helpen klussen (data:  13/10/2018 & 25/05/2019) 

mailto:anita@jozefschool.net
mailto:willekekarpathios@gmail.com


 

 
4 

Fotobrigade 
 
Van alle activiteiten worden foto’s gemaakt. Op dit moment zijn er voldoende fotografen 

Sint 
 
Half november wordt Sinterklaas weer in Aalsmeer verwacht. Natuurlijk bezoekt hij ook de 
Jozefschool. Net als voorgaande jaren kunnen de Pieten wel wat extra hulp van de ouders 

gebruiken zoals: 
 
A. Op maandagavond 19 november zoeken wij ouders die de school in Sint-sfeer  

    gaan brengen. Enige creativiteit en/of handigheid is hierbij gewenst (19.00-22.00) 
B. Op woensdagmiddag 5 december moeten de Sintdecoraties weer afgebroken en 

    opgeruimd worden (14.30 – 16.30 uur) 
 
U krijgt via Digiduif bericht hoe en wanneer u zich kunt opgeven. 
 
De actie ‘Zon in de schoorsteen’ is op vrijdag 23 november.  

De kinderen van de groepen 6,7 en 8 kopen en verzorgen zelf een cadeautje dat zij bij o.a. 
bejaarden thuisbrengen. De ouderhulp bestaat uit het assisteren bij de inkoop van het cadeautje 
en bij het wegbrengen naar de bejaarden. 
 
C. Inkopen in het dorp en surprise maken op school (09.00 – 11.30 uur) 
D. Surprise afmaken/wegbrengen (12.30 – 13.30 uur) 

 
U krijgt via Digiduif bericht hoe en wanneer u zich kunt opgeven 

Kerst 
 
Natuurlijk gaan we er dit jaar weer een onvergetelijke kerst van maken. Wij kunnen hierbij de 
volgende ouderhulp gebruiken. 
 
A. Op donderdagavond 6 december zullen hal en gangen omgetoverd worden in een 

    wintertafereel. Ballen, lampen, glitters en andere versiersels zijn aanwezig 
    (19.00—22.00 uur) 
B. Op donderdagavond 20 december zullen alle kerstversieringen door de hele school  

    verwijderd en opgeruimd worden (19.00 – 21.00 uur) 
 
Wanneer de kinderen ‘s- avonds van het kerstdiner genieten, zorgen wij er weer voor dat u niet in 
de kou hoeft te wachten! 
 
U krijgt via Digiduif bericht hoe en wanneer u zich kunt opgeven 
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Carnaval 
 
Er wordt dit jaar weer als vanouds carnaval gevierd. Zoals de meesten van u wel weten is het altijd 
een geweldig feest waar veel bij komt kijken. We willen dan ook graag weer een beroep op u doen 
voor de volgende onderdelen: 

 
Op dinsdag 12 februari ondergaat de school een metamorfose: 
A. Inrichten van de klassen vanaf 14.00 uur. 
B. Opbouwen en inrichten spookhuis (18.00-22.00 uur) 

 
Op woensdag 13 februari Carnaval  
C. Assisteren bij een spelletje 

D. Begeleiden van een kleutergroepje  
E. En na afloop het helpen opruimen van de spullen  

 
U krijgt via Digiduif bericht hoe en wanneer u zich kunt opgeven. 

Pasen 
 
Op vrijdagmorgen 12 april worden de Palmpaasstokken gemaakt en naar bejaarden en 
gehandicapten gebracht. 
 
A. Het assisteren in de klas bij het maken van de palmpaasstokken  

   (08.30 – 10.00 uur) 
B. De kinderen begeleiden bij het wegbrengen van hun palmpaasstokken 

    (10.15 – 11.45 uur) 
 
Wij zoeken ook ouders die na 1 of 2 weken de palmpaasstokken weer op willen 

halen bij de tehuizen en kaal willen halen. 
 
In de Jozefflitsss leest u hier meer over. 

Minivoetbal 
 
In juni vindt het minivoetbaltoernooi plaats U krijgt via de Jozefflits bericht hoe en wanneer u zich 
kunt opgeven. Wij zoeken ouders voor: 

 
A. Het begeleiden van een team; teamtas ophalen, kinderen motiveren en  

   aanmoedigen! Verstand van voetbal is niet strikt noodzakelijk! 

 
De groepen 3 en 4 voetballen op de woensdagmiddag en de groepen 5 t/m 8 “s avonds tussen 

18.00-20.30 
 

Week 25: 17 t/m 21 juni bij FC Aalsmeer. 
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Overige sportactiviteiten 
 
Er worden gedurende het schooljaar nog meer sportactiviteiten georganiseerd door 
de diverse verenigingen buiten schooltijd. Ook bij deze sportactiviteiten is begeleiding nodig.  
 
De inschrijfformulieren kunt u op de website vinden onder: Activiteiten  Actuele Sportactiviteiten 

 
Voor de evenementen verzorgt de Ouderraad de sporttenues; een wit 
Jozefshirt, een groen broekje en groene kousen. De coach is verantwoordelijk voor  
het uitdelen, verzamelen en inleveren van de sportkleding. 

Laatste schooldag 

 
Laatste schooldag is op vrijdag 12 juli 2017. Hierbij kunt u als ouder: 

 
A. Thuis bakken (bijvoorbeeld cakejes of pannenkoeken) 

B. Meehelpen op school (08.30 – 12.00 uur) 

 
U krijgt via Digiduif bericht hoe en wanneer u zich kunt opgeven. 

Sportdag/Schoolreis 
 
Om het jaar wordt er een sportdag of een schoolreis georganiseerd. Voor het schooljaar 2018-2019 

staat een schoolreis gepland op vrijdag 28 september 2018 voor de groepen 1 t/m 8.  
 
U krijgt via Digiduif bericht hoe en wanneer u zich kunt opgeven. 
 

Schoonmaken 

Intekenlijsten voor het schoonmaken hangen bij de klassen. 

Het schoonmaken is een verplichting voor alle ouders. 
 
Voor de kleuterklassen is de schoonmaakavond woensdag 3 juli 2018 van 19.00-21.00u 

 
 

Dit is een uitgave van de Ouderraad van de 
Jozefschool te Aalsmeer, schooljaar 2018- 2019 

 
Voor meer informatie over de Ouderraad kunt u terecht op de website;  

www.jozefschool.net, klikken op Ouders  Ouderraad. 

https://www.jozefschool.net/

