
 
         Den Haag, 2 oktober 2018 

 

Beste ouders van de Paradijsvogelkinderen, 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft De Paradijsvogel een oudercommissie. 

De leden van de oudercommissie ondersteunen de school en de teamleden bij het 

organiseren van allerhande activiteiten welke niet direct met het lesprogramma te maken 

hebben. 

Op dit moment is de samenstelling van de oudercommissie enigszins ‘uit balans’. Wij zijn 

daarom op zoek naar ouders met kinderen in groep 1 of 2 die het leuk vinden om zo nu en 

dan wat extra betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten via de activiteitencommissie. 

Wat verwacht de oudercommissie van de activiteitencommissie? 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die plaats willen nemen in een commissie die 

een activiteit gaat organiseren. 

In het bijzonder voor de volgende activiteiten is extra hulp hard nodig: 

- Sinterklaas (viering op 5 december) 

- Kerstmis (viering op 20 december) 

- Koningsspelen (viering op 12 april) 

- Pasen (viering in de week van 15 april) 

Je bent naast twee of drie personen uit de oudercommissie verantwoordelijk voor de 

organisatie en natuurlijk het doen slagen van die activiteit waarvoor je je hebt opgegeven. 

Dat kost je qua tijd een paar keer vergaderingen met de commissie per activiteit (meestal 

na schooltijd), het regelen van bijvoorbeeld inkoop van spullen en aanwezig zijn op de dag 

van die activiteit.  

U kunt zich aanmelden voor de activiteitencommissie via onderstaand strookje. Dit strookje 

kunt u inleveren bij de administratie. Natuurlijk kunt u ook de gegevens mailen naar 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

U krijgt dan zo snel mogelijk te horen voor welke activiteit wij van uw hulp gebruik willen 

maken. Zodra de voorbereidingen aanvangen, nemen wij contact met u op i.v.m. het 

bijwonen van de vergaderingen. 

Mocht u nog vragen hebben of informatie willen over de activiteitencommissie, stuurt u 

dan een email naar oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Hierop ontvangt u zo spoedig 

mogelijk antwoord. 

_____________________________________________________________________ 

 

Naam: _____________________________________________________ 

 

Groep: _____________________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________ 

 

Telefoon: _____________________________________________________ 

 

Voorkeur activiteit(en): 

□ Sinterklaas 

□ Kerstmis 

□ Pasen 

□ Koningsspelen 

 

Evt. opmerkingen: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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