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Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de Activiteitenkrant van het schooljaar 2018-2019. 
 
We willen ouders graag actief betrekken bij de activiteiten die georganiseerd worden tijdens het 
schooljaar. Het afgelopen jaar is er door veel ouders ondersteund bij de verschillende activiteiten, wij 
willen u daarvoor hartelijk bedanken! We merken echter ook dat ouders het lastig vinden om tijd vrij 
te maken als de hulpvraag kort van te voren wordt gesteld.  
 
Voor de meeste activiteiten geldt dat deze ieder jaar terugkeren, en dat we deze daarom al vooruit 
kunnen plannen. Voor die activiteiten hebben we deze activiteitenkrant opgesteld. Hierin staan 
activiteiten die schoolbreed georganiseerd worden.  
 
U kunt in het overzicht vinden: 

• wanneer de activiteit is (datum en indien bekend tijdstip) 

• de inhoud van de activiteit 

• hoeveel tijd het ongeveer kost   

• hoeveel hulpouders er ongeveer nodig zijn per activiteit 
 
De klasgebonden activiteiten zullen via Klasbord gecommuniceerd worden.  
 
De activiteiten worden gecoördineerd door leden van de ouderraad en/of een docent die aan de 
activiteit gekoppeld is. De hulpouders kunnen op 2 soorten activiteiten inschrijven: 

• Activiteiten die eenmalig plaatsvinden in het jaar (zoals Sinterklaas of Kerst) 

• Activiteiten die gedurende het jaar vaker voorkomen (zoals luizenpluizen of versieren van de 
school). Hiervoor vragen we hulpgroepen.  

 
U kunt zich opgeven voor de activiteiten via het inschrijfformulier op de website 
Aan het begin van het schooljaar kunt u via het inschrijfformulier aangeven aan welke activiteiten u 
een bijdrage wilt leveren. We willen u vragen om uw 1e en 2e voorkeur daarbij aan te geven. Bij de 
indeling wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met uw eerste voorkeur.  
 
De activiteiten en hulpgroepen van dit schooljaar 
 

Activiteiten Hulpgroepen 

A. Kinderboekenweek 
B. Sinterklaas 
C. Kerstmis 
D. De Grote Peuter Dag 
E. Koningsspelen 
F. Paasviering 
G. Kleuterfeest 
H. Themaweken/Projectweken 
I. Schoolreisje 
J. Eindschoonmaak Parkschool 
K. Talentenworkshops 

L. Versiercommissie 
M. Luizenpluisgroep 
N. ICT-groep  
O. Toernooicommissie 
 
 

 

 
Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving van de activiteiten en de hulpgroepen. 

https://parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/ouderhulp/
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Activiteiten 
 

A. Kinderboekenweek   
 
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018,  
die loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. 
  

A1. Ondersteuning bij de organisatie van de Kinderboekenweek (thema Vriendschap) 
Datum: 3 en 10 oktober 2018 

Tijd:  Nog niet bekend in tijdvak 8:30 – 12:00  

Activiteiten:  Opening kinderboekenweek (3 okt) met 
toneelstuk door docenten en/of ouders 
(acteertalent gezocht) 

Op -en afbouw kinderboekenmarkt (10 okt) en 
ondersteuning in het begeleiden van de 
onderbouw kinderen. Koffie/thee inschenken bij 
de kinderboekenmarkt 

Tijdsinvestering: 5-8 uur 

Aantal hulpouders: ≈4 

Coördinerend OR-lid: nvt Coördinerend Docent: Eline Dotinga 

 
B. Sinterklaas 
 

Sinterklaas is voor de kinderen een groot feest op school. We zoeken hulp op meerdere  
vlakken: voor de uitvoering van het Sinterklaasfeest maar ook voor de  
gebeurtenissen die hieraan voorafgaan, zoals bijvoorbeeld de Pietenochtend. We  
volgen in grote lijnen het Sinterklaasjournaal maar hebben ook onze eigen activiteiten. 
 

B1. Organisatie en helpen bij Pietenochtend 
Datum en tijd: 28 november 2018 (voorbereiding start vanaf begin oktober) 

Tijd:  8:30 – 12:00 (tijd voorbereiding zelf in te delen) 

Activiteiten:  Bedenken en organiseren van 
schoolbrede activiteiten. 

Boodschappen doen 
 

Ondersteuning in de klassen 
bij klaarzetten activiteiten, 
begeleiden kinderen, helpen 
bij eten en drinken, en 
opruimen. 

Tijdsinvestering: ≈2 uur (vergadering, aantal uren t.b.v. organisatie) excl. de ochtend zelf (3,5 uur) 

Aantal hulpouders: ≈4 

Coördinerend OR-lid: Linda Langhout Coördinerend Docent: Sandra Beumer 

 

B2. Organisatie Sintviering 
Datum: Voorafgaand aan 5 december 2018 (voorbereiding start vanaf eind september) en 5 december 

zelf 

Tijd:  8:00-12:30 (tijd voorbereiding zelf in te delen) 

Activiteiten:  Script 
bedenken en 
organiseren 
voor de 
Sintviering. 

Cadeautje 
uitzoeken, 
inventariseren, 
bestellen 
onderbouw. 

Schminken van 
de Sint en de 
Pieten 

Foto’s maken 
gedurende 
Sintviering 

Boodschappen 
doen 

Tijdsinvestering: ≈5 uur (vergadering, aantal uren t.b.v. organisatie) excl. de ochtend zelf (4,5 uur). 

Aantal hulpouders: 4-6 

Coördinerend OR-
lid: 

Linda Langhout Coördinerend Docent: Sandra Beumer 
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C.  Kerstmis 
 
Een onvergetelijke Kerstviering, daar gaan we voor! Het startsein voor de 
kerstperiode is het versieren van de school in Kerstsfeer vlak na Sinterklaas.  
Er is een aantal activiteiten i.v.m. Kerst, zoals een kersactiviteiten-ochtend en 
de kerstviering (kerstdiner) op school. We zorgen voor een mooie en 
sfeervolle invulling van de ochtend en avond. Op de vrijdag voor de 
kerstvakantie zorgen we voor een geweldige afsluiting van 2018. 
 

C1. Organisatie en helpen bij Kerstochtend 
Datum: Voorafgaand aan 19 december 2018 (voorbereiding start vanaf begin oktober) 

Tijd:  8:30 – 12:00 (tijd voorbereiding zelf in te delen) 

Activiteiten:  Bedenken en organiseren van 
schoolbrede activiteiten. 

Boodschappen doen 
 

Ondersteuning in de klassen 
bij klaarzetten activiteiten, 
begeleiden kinderen, helpen 
bij eten en drinken, en 
opruimen. 

Tijdsinvestering: ≈2 uur (vergadering, aantal uren t.b.v. organisatie) excl. de ochtend zelf (3,5 uur) 

Aantal hulpouders: ≈4 

Coördinerend OR-lid: Susan Visser Coördinerend Docent: Sandra Beumer 

 

C2. Extra hulp in de klassen bij Kerstochtend 
Datum: 19 december 2018 

Tijd:  8.30 uur tot 12.00 uur 

Activiteiten:  Ondersteuning in de klassen bij klaarzetten activiteiten, begeleiden kinderen, helpen bij eten en 
drinken, en opruimen. 

Tijdsinvestering: 3,5 uur 

Aantal hulpouders: 1 à 2 per klas 

Coördinerend OR-lid: Susan Visser Coördinerend Docent: Sandra Beumer 

 

C3. Organisatie kerstavond (incl oliebollen) 
Datum: 20 december 2018 /21 december 2018 

Tijd:  20 december: ≈17:00 – 20:30/21 december: 8:30 – 12:00  

Activiteiten:  Ondersteunen bij 
Kerstavond-invulling voor 
de ouders (boodschappen 
en aankleding) 

Helpen met opruimen 
van de school (avond 20 
dec.) 

Oliebollen 
regelen + 
uitdelen op 21 
december.  

Opruimen 
Kerstversiering aan 
het einde van de 
ochtend 21 dec. 

Tijdsinvestering: ≈2 uur (vergadering, aantal uren t.b.v. organisatie) excl. de avond en/of ochtend zelf (3,5 uur) 
Aantal hulpouders: 6-8 

Coördinerend OR-lid: Susan Visser Coördinerend Docent: Sandra Beumer 

 
D. Grote Peuter Dag 

 
Ieder jaar kunnen ouders begin april samen met hun kind komen kijken en meedoen 
op de Grote Peuter Dag. We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om wat te  
vertellen over hun ervaringen met de Parkschool en vragen van ouders te beantwoorden.  
 

D1. De Grote Peuter Dag 
Datum: 5 april 2019 

Tijd: 09:00 - 11:30 

Activiteiten:  Ondersteuning bij de Grote Peuterdag en vragen van ouders beantwoorden.   

Tijdsinvestering: 4 uur 

Aantal hulpouders: 2 à 3 

Coördinerend OR-lid: nvt Coördinerend Docent: Mirjam Burgman 
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E. Koningsspelen 
 
Ondersteunen bij sport- en spelactiviteiten Koningsspelen Parkschool op 12 april 2019 om  
te laten zien dat samen actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. 
 

E1. Organisatie en helpen bij Koningsspelen 
Datum: 12 april 2019 (voorbereiding start vanaf maart) 

Tijd:  8:30 – 12:00 (tijd voorbereiding zelf in te delen) 

Activiteiten:  Organiseren en bedenken 
van  sportactiviteiten in 
samenspraak met 
sportservice Zwolle. 

Boodschappen doen 
 

Ondersteuning van de 
klassen bij klaarzetten 
activiteiten, begeleiden 
kinderen, helpen bij eten en 
drinken, en opruimen. 

Tijdsinvestering: ≈2 uur (vergadering, aantal uren t.b.v. organisatie) excl. de ochtend zelf (3,5 uur) 

Aantal hulpouders: ≈4 (2 voor bovenbouw (groep 5-8), 2 voor onderbouw (groep 1-4)) 

Coördinerend OR-lid: Maaike Koning Coördinerend Docent: Roy Bonhof 

 

E2. Extra hulp bij Koningsspelen 
Datum: 12 april 2019  

Tijd:  8:30 – 12:00  

Activiteiten:  Ondersteuning van de klassen bij klaarzetten activiteiten, begeleiden kinderen, helpen bij eten 
en drinken, en opruimen. 

Tijdsinvestering: 3,5 uur  

Aantal hulpouders: ≈12 (6 voor bovenbouw (groep 5-8), 6 voor onderbouw (groep 1-4)) 

Coördinerend OR-lid: Maaike Koning Coördinerend Docent: Roy Bonhof 

 
 

F. Paasviering 

Een gezellig en sfeervol paasfeest organiseren voor de onder en bovenbouw  
op 18 april 2019.  
 

F1. Organisatie en helpen bij Paasfeest 
Datum: 18 april 2018 (voorbereiding start vanaf maart) 

Tijd:  8:30 – 12:00 (tijd voorbereiding zelf in te delen) 

Activiteiten:  Meedenken over de invulling, 
regelen en schminken van 
een Paashaas.  

Boodschappen doen 
 

Ondersteuning in de klassen 
bij klaarzetten activiteiten, 
begeleiden kinderen, helpen 
bij eten en drinken, en 
opruimen. 

Tijdsinvestering: ≈2 uur (vergadering, aantal uren t.b.v. organisatie) excl. de ochtend zelf (3,5 uur) 

Aantal hulpouders: ≈3 

Coördinerend OR-lid: Marlijn Beijer Coördinerend Docent: Mirjam Burgman 
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G. Kleuterfeest 

Ondersteunen bij organisatie en uitvoering van het kleuterfeest, zodat het ook dit 
jaar weer een onvergetelijk feest wordt!  
 

G1. Ondersteuning bij het Kleuterfeest (groep 1 en 2) 
Datum: 26 juni 2019 

Tijd:  8:30 – 12:00 (Tijd voorbereiding zelf in te delen) 

Activiteiten:  Begeleiden kinderen, helpen bij eten en 
drinken, schminken, foto’s maken. 

Boodschappen doen 
 

Tijdsinvestering: 3,5 uur 

Aantal hulpouders: ≈3 

Coördinerend OR-lid: Linda Langhout Coördinerend Docent: Sabine Nalis 

 
 

H. Themaweken/ Projectweken     

 
Dit jaar zullen er 4 themaweken worden georganiseerd. Als u iets kunt bijdragen om  
de kinderen iets te leren over een bepaald thema, dan kunt u zich hiervoor opgeven.   
      

H1. Ondersteuning bij Projectweken  
Data:  Thema 1 Iedereen is anders; vriendschappen  : 24 september tot 12 oktober 

Thema 2 Onder de grond (herfst) : 31 oktober tot 21 november  
Thema 3 Mijn buurt, mijn wijk, mijn stad, mijn land  : 25 februari tot 15 maart 
Thema 4 Reizen door Europa   : 20 juni tot 10 juli 

Tijd:  In overleg 

Activiteiten:  Schoolbrede of klasgebonden activiteiten zoals gastlessen, lesmateriaal etc.  

Tijdsinvestering: Hangt af van de activiteit af 

Aantal hulpouders: Alle hulp is welkom!  

Coördinerend Docent thema 1: Marianne Niezen 

Coördinerend Docent thema 2: Sandra Beumer 

Coördinerend Docent thema 3: Suzanne Aalberts 

Coördinerend Docent thema 4: Sandra Beumer 

                           

I. Schoolreisje  

Voor de schoolreisjes van schooljaar 2018-2019 wordt organisatietalent gevraagd ter ondersteuning 
van de leerkracht die dit coördineert. 
 

I1. Ondersteuning bij de organisatie van de schoolreisjes (1 voor groep 3-5 en 1 voor groep 6-7) 
Datum: Voorafgaand aan 18 juni 2019 

Tijd:  Zelf in te delen 

Activiteiten:  Ondersteunen van de coördinerende 
leerkracht bij organiseren van de 
schoolreisjes. 

 

Tijdsinvestering: 5 tot 10 uur in de periode maart tot juni 2019. 

Aantal hulpouders: 2 

Coördinerend OR-lid: nvt Coördinerend Docent: Sandra Beumer 
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J. Eindschoonmaak Parkschool  
 
Op 1 juli 2019 is er een eindschoonmaak in de school met een afsluitende borrel 
in het Parkschoolcafé. Vele handen maken licht werk!  
 

J1. Eindschoonmaak Parkschool 
Datum: 1 juli 2019 

Tijd:  19:00-21:00 uur (met afsluitende borrel)   

Activiteiten:  Schoonmaken van klaslokalen en evt. gemeenschappelijke ruimtes 

Tijdsinvestering: 2 uur 

Aantal hulpouders: Zoveel mogelijk  

Coördinerend OR-lid: nvt Coördinerend Docent: nvt 

 
 

K. Talentenworkshops      

 
We gaan dit jaar starten met talentworkshops. Het doel van de talentworkshops  
is dat kinderen kennis maken met talenten of eigen talenten verder ontwikkelen.  
Drie weken achter elkaar zal er op woensdag of vrijdag een uur tot anderhalf uur 
tijd zijn om een talentworkshop te geven, over zeer uiteenlopende onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld schaken, schilderen, koken, dansen, zingen, programmeren of  
houtbewerking, of nog vele andere talenten. Vindt u het leuk om drie weken achter elkaar uw talent 
over te brengen op een groep kinderen? Dan kunt u zich inschrijven! 
 

K1. Talentenworkshops 
Data en tijden: Talentworkshop ronde 1: Vrijdag 01-02 ,08-02, 15-02:  

groep 1 t/m 4: 10.30-12.00 
groep 5 t/m 8: 13.15 – 14.45 
 
Talentworkshop ronde 2: Woensdag 20-03, 27-03, 03-04 
groep 1 t/m 4: 10.30-12.00 
groep 5 t/m 8: 10.30-12.00 
 
Talentworkshop ronde 3: Vrijdag 10-05 ,17-05, 24-05: 
groep 1 t/m 4: 10.30-12.00 
groep 5 t/m 8: 13.15 – 14.45 

Activiteiten:  Inzetten van talent t.b.v workshop 3x  

Tijdsinvestering: 4,5 uur (excl voorbereiding) 

Aantal hulpouders: Onbeperkt 
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Hulpgroepen 

L. Versiercommissie 
 
De versiercommissie zorgt er voor dat de school een paar keer per jaar leuk wordt  
aangekleed en er gezellig uitziet. Vooral handige ouders met creatieve ideeën zijn  
van harte welkom! Als u niet alle avonden kunt, is dat geen probleem!   

 

L. Versiercommissie 
Data: Woensdagavond 21 november 2018 versieren thema Sint 

Woensdagavond 5 december 2018 opruimen Sint en versieren thema Kerst 
Woensdagavond 27 februari 2019 versieren thema Voorjaar 
Woensdagavond 8 mei 2019 opruimen thema Voorjaar en versieren thema Zomer 

Tijd:  ≈19:00 – 21:00 uur  

Activiteiten:  Het bedenken en maken van versieringen 
voor aankleding van de school bij de 
activiteiten 

School versieren en opruimen.  

Tijdsinvestering: 5-8 uur gedurende het hele jaar 

Aantal hulpouders: ≈12-15 

Coördinerend OR-lid: nvt Coördinerend Docent: Sabine Nalis 

 

M. Luizenpluisgroep       

 
Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is 
moeilijk om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is en zich  
razendsnel verspreidt. Om te voorkomen dat hoofdluis zich uitbreidt is vaak controleren  
belangrijk, zowel thuis als op school. Voor elke groep zoeken we een aantal ouders die 
de woensdagochtend na elke vakantie 10 minuten willen luizenpluizen.  
 

M. Luizenpluisgroep 
Datum: Woensdagochtend na elke vakantie 

Tijd:  8:30-8:45 uur  

Activiteiten:  Zorgdragen dat het luizenpluizen na iedere vakantie gebeurt (evt. extra hulp ouders vragen).  
Tijdsinvestering: 2 uur gedurende het hele jaar 

Aantal hulpouders: ≈2 per groep  

Coördinerend OR-lid: Nvt Coördinerend Docent: Nvt 

 
N. ICT-groep 
 
We zoeken ouders die verstand hebben van ICT en docenten kunnen adviseren over 
en het oplossen van problemen m.b.t. ICT. 

 
N. ICT-groep 
Datum: Op afroep 

Tijd:  Op afroep 

Activiteiten:  Ondersteunen van docenten met advies en probleemoplossing m.b.t. ICT.  

Tijdsinvestering: ≈10 uur gedurende het hele jaar 

Aantal hulpouders: ≈4  

Coördinerend OR-lid: Nvt Coördinerend Docent: Roy Bonhof 
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O. Toernooicommissie 
 
Ondersteuning van Sportservice Zwolle bij het organiseren van de deelname van  
de Parkschool aan sporttoernooien. Deze toernooien zijn verspreid over het 
schooljaar, sporten zijn o.a.  voetbal, zwemmen, korfbal, schaken. Bijkomende taken 
zijn: boodschappen doen en kleding wassen voor het sportteam. 
 
De begeleiding van de teams zelf tijdens het sporttoernooi, wordt bij inschrijving georganiseerd.   

 
O. Toernooicommissie 
Datum: Verspreid over het schooljaar 

Tijd:  Zelf in te delen  

Activiteiten:  Het meedenken over de organisatie en evt. 
begeleiden van een team.  

Boodschappen doen voor de teams en evt. 
kleding wassen voor de sportteams.    

Tijdsinvestering: 5-8 uur gedurende het hele jaar 

Aantal hulpouders: ≈2 

Coördinerend OR-lid: Marlijn Beijer Coördinerend Docent: Roy Bonhof 

 

  
 
 
Hoe werkt de aanmelding voor u als hulpouder? 
Via https://parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/ouderhulp/ kunt u uw voorkeur aangeven bij welke 
activiteit(en) en/of hulpgroep(en) u zou kunnen helpen. U kunt zich voor meerdere activiteiten of 
hulpgroepen opgeven.  
 
Bevestiging na opgave 
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u van ons een mail met de 
bevestiging. Hiermee bevestigingen we de registratie en geven we aan voor welke activiteit of 
hulpgroep u bent ingedeeld. 
 
Coördinatie activiteit 
Het coördinerende ouderraad-lid of de coördinerend docent zal contact met u opnemen wanneer er 
gestart zal worden met de voorbereidingen van de activiteit of hulpgroep.  
 
Heeft u andere ideeën hoe u zou kunnen bijdragen aan de Parkschool, dan horen wij het graag!  
Stuur dan een mail aan ouderraad@parkschoolzwolle.nl  
 
Als u onverhoopt niet kunt 
Als u zich heeft opgegeven om te helpen, maar om wat voor reden dan ook deze toezegging niet kunt 
nakomen, verzoeken wij u om zelf vervanging te regelen.  Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen 
met het coördinerend OR-lid of de coördinerende docent.  
 
Alvast bedankt 
Namens het team van de Parkschool en de Ouderraad willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw 
hulp.  
 
Met ieders inzet wordt het een schooljaar om trots op te zijn en om met een glimlach op terug te 
kijken! 
 
 

https://parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/ouderhulp/
mailto:ouderraad@parkschoolzwolle.nl
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