
 
 
 
 
OUDERHULP / WERKGROEPEN 
 
Geruime tijd geleden heeft de oudervereniging (OV) en het team werkgroepen in het leven 
geroepen. Veel ouders hebben hier een actieve rol in gespeeld en hebben zich met veel 
toewijding gestort op het organiseren van activiteiten of realiseren van projecten. Zo waren 
er weer veel ouders die hielpen bij tal van activiteiten. Deze activiteiten zijn echt alleen 
mogelijk gemaakt door de inzet van vele actieve ouders. Ook achter de schermen zijn velen 
actief geweest met hand en spandiensten.  
 
Om de werkgroepen voor het aanstaande schooljaar in te kunnen delen, zijn we weer op 
zoek naar ouders die ons graag willen helpen. Daarom is er hieronder een overzicht 
gemaakt met activiteiten waar hulp gewenst is. U kunt hierop aangeven bij welke 
activiteit(en) u wilt helpen.  
 
Voor alle duidelijkheid leggen we in het kort uit waarvoor u zich aan kunt melden: 
 
De activiteiten 

• Wanneer u zich opgeeft voor een activiteit dan komt u in een werkgroep. U bent dan 
betrokken bij de voorbereidingen. Dit houdt in dat u, naast de dag van de activiteit 
zelf, ook tijd investeert in de organisatie. Dat kan bijv. inhouden enkele 
vergaderingen, meedenken, boodschappen doen, materiaal regelen etc.  

• Verder willen we benadrukken dat aanmelding voor een werkgroep tijd en inzet van u 
vraagt. U bent degene die bepaalt, wat voor u haalbaar is. Wij waarderen uw keuze 
of u nou voor 1 of meer kiest.  

 
Hand- en spandiensten 

• Dit omvat incidenteel voorkomende werkzaamheden.  

• U wordt benaderd wanneer er zich een klus(je) aandient.  
 
Voor alle onderdelen geldt natuurlijk, vele handen maken licht werk. De OV wil graag leuke 
dingen organiseren c.q. realiseren voor onze kinderen. Dit lukt zeker als we allemaal een 
handje helpen, alleen daarmee kan de voortgang van alle activiteiten gewaarborgd blijven. 
Natuurlijk kost het plaats nemen in een werkgroep iets van uw vrije tijd maar u krijgt er veel 
blije gezichten voor terug!! 
 
Graag ontvangen wij uw aanmeldingsformulier z.s.m. retour. Bij voorkeur zouden we uw 
opgave per mail ontvangen : ov.dedrift@gmail.com (het e-mailadres van de OV). 

 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw inzet! 
 
Namens de Oudervereniging van o.b.s. “De Drift” 
Diana Leeuwerik 
ov.dedrift@gmail.com 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
AANMELDINGSFORMULIER OUDERHULP / WERKGROEP   
O.B.S. DE DRIFT  2018-2019 
 
NAAM    
 
E-MAIL ADRES l 
 
TELEFOON   
 
 
WIL GRAAG HELPEN BIJ DE VOLGENDE ACTIVITEIT(EN): 
 
 

o Bazar 
 
o Sinterklaasfeest   

 
o Kerstfeest 

 
o Koningsspelen 

 
o Verkeerswerkgroep 

 
o Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8  

 
o Feestelijke ouderavond 

    
__________________________________________________________________________ 
 
 
HAND- EN SPANDIENSTEN 
 

o Buitenspeelplaats 
 

o Foto’s maken tijdens activiteit 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
OPMERKINGEN: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Graag zenden aan de OV:  
ov.dedrift@gmail.com 

 

Namens OV  

Diana Leeuwerik 

 
 


