
Kindcentrum Het Kristal  •  Jenaplanschool De Wilgenhoek
Tiendweg 11A  •  4142 EG Leerdam  •  Tel. 0345-632 101

 E-mail: info@kindcentrumhetkristal.nl  •  www.kindcentrumhetkristal.nl • www.jpsdewilgenhoek.nl

Inschrijfformulier activiteiten ouderbetrokkenheid
Met behulp van dit formulier kunt u zich aanmelden voor diverse activiteiten bij JPS De Wilgenhoek. Uw kennis 
en kunde is waardevol voor de kinderen. Zo maken we samen onvergetelijke herinneringen en mooi onderwijs. 
In de folder ‘Ouderbetrokkenheid bij JPS De Wilgenhoek’ vindt u uitleg over veel van deze activiteiten.

De inschrijvingen voor klasgebonden activiteiten gaan via de leerkracht en klassenouder.  
Dit zijn de volgende activiteiten: luizencontrole, koken met kinderen, techniekles met kinderen, extra leesles 
met kinderen, hulp bij schoolreisjes/excursies, klassenouder, grote schoonmaak van het lokaal. In meeste 
klassen lijsten aanwezig waar u zich zo kunt inschrijven. De schoolbrede activiteiten gaan via dit formulier. 
Zet een kruis of ‘ja’ in het vak waar u aan wenst deel te nemen. Opmerkingen of aanvullingen 
kunt u daar ook noteren.

Basisgegevens:
Naam ouder/verzorger 1:

E-mailadres:

Mobiel nummer:

Naam ouder/verzorger 2:
   n.v.t.

E-mailadres:
                                                                                                                
   n.v.t.

Mobiel nummer:
                                                                                                          
   n.v.t.

Naam kind/ 
namen kinderen:

Kind 1: Stamgroep:

Kind 2: Stamgroep:

Kind 3: Stamgroep:

Kind 4: Stamgroep:

Aanmelden activiteiten:                                                                      
Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2

1. Keuzecursus
(noteer eventueel al
het onderwerp)

    

    

     

2. Schoolvoetbal 

8 nov ’19:  

14 feb ’20: 

5 juni ’20:  

8 nov ’19:  

14 feb ’20: 

5 juni ’20:  
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3. Organisatie
    glasstadsmars  
4. Organisatie
    avond-vierdaagse    
5. Vieringen   Kerst  

                      
  Pasen           
                           
  Eindfeest    
                        

  Kerst  
                      
  Pasen           
                           
  Eindfeest    
                        

6. Viering sinterklaas
(december)

7. Meedenktank
   huisvesting Broekgraaf
8. Meedenktank
ontwikkeling kindcentrum
9. Meedenktank nieuw 
schoolplein Broekgraaf

10. Schoolmoestuin

11.  Klusouder

12.  Pleinwachtouder

13.  Verkeersouder 
Heeft u verder nog een bijzondere expertise of kennis die op school goed
van pas zou komen?
Ouder/verzorger 1: 

Ouder/verzorger 2:                                                                                                                

De ingevulde contactgegevens worden gedeeld met de leerkrachten, het bestuur van de oudervereniging
en de klassenouders zodat we u goed kunnen benaderen.

    werkgroep
    hulp op dag zelf  
    werkgroep
    hulp op dag zelf       
    werkgroep
    hulp op dag zelf      

    werkgroep
    hulp op dag zelf  
    werkgroep
    hulp op dag zelf       
    werkgroep
    hulp op dag zelf      

werkgroep 
hulp op de dag zelf 
ik wil graag Piet zijn 
ik help graag met  
schminken (om 7.00 uur)
ik weet iemand die Piet  
wil zijn, namelijk: 
 

werkgroep 
hulp op de dag zelf 
ik wil graag Piet zijn 
ik help graag met  
schminken (om 7.00 uur)
ik weet iemand die Piet  
wil zijn, namelijk: 
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