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[Adres bestemmeling] [datum]
 

 
Hé jij! 

 
 
 

We kunnen jouw hulp gebruiken! 
 

De ouderraad is op zoek naar helpende handen.  

 
Vul het strookje hieronder in als je de ouderraad wil helpen bij activiteiten of uitstappen. 

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ik ben ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mijn kind is: ………………………………………………………………. Klas: …………………… 
 
     Ik wil bij activiteiten van de school helpen:  (kruis aan waarbij u wil helpen) 
 

 Kinderdisco: 18 november ‘22  (zie achterkant van deze bladzijde) 

 Ontbijt: 26 maart ‘23 

 Schoolfeest: 14 mei ‘23 

 Fruitbedeling: dinsdagochtend om 8.30 uur 

 Soep: bedeling van soep op maandagmiddag  
(start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie) 

 Vervoer: indien nodig  
 

 Kan helaas niet helpen. 

 
Handtekening: 

 
 
 



 
 
 
 
 

KINDERDISCO 18 NOVEMBER 2022 
HELPENDE HANDEN GEZOCHT ! 

Turnhout, 14 oktober ‘22 
 
Komt u met uw zoon of dochter naar de kinderdisco en bent u bereid om mee te helpen ? 
 
Hieronder vindt u een lijst van wat er allemaal dient te gebeuren. 
 
Indien u graag één van deze taken op u wilt nemen, gelieve dit dan op onderstaande strook aan te duiden. Zodra 
de ganse planning klaar is, krijgt u een bevestiging. 
 
Alvast bedankt ! Hopelijk tot dan.  
 
De ouderraad 
___________________________________________________________________________ 
 
Ik, ………………………………………………….., ouder van ………………………………………(klas…..) 
wil graag helpen met : 
 
DONDERDAG 17 november 2022 : 

 Zaal klaarzetten :   (podium opstellen, tafels en stoelen, decoratie zaal) 

o    van 19.30 h tot 21.00 h 
 
TIJDENS KINDERDISCO 18 november 2022 : 
 

 Lege glazen ophalen  :       

o van 18.00 h tot 20.00 h 

o van 20.00 h tot 22.00 h 
 

 Toog snacks : (hotdogs (ook halal), bitterballen en croques serveren) 

o van 18.00 h tot 20.00 h 

o van 20.00 h tot 22.00 h     
 

 Keuken  :  (hotdogs (ook halal), bitterballen en croques klaar maken) 

o van 18.00 h tot 20.00 h 

o van 20.00 h tot 22.00 h     
 

 Fotograaf  :  (maken van foto’s voor op de website)      

o van 18.00 h tot 20.00 h 

o van 20.00 h tot 22.00 h 
 
NA KINDERDISCO 18 november 2022 : 

 Zaal opruimen  : (stoelen en tafels terugzetten, …)      

o vanaf 22.00 h (duur 1 à 2 uur) 
            
Handtekening ouder:  


