
Aankomend schooljaar gaan we ook weer verder met de commissies.  
 
Hiervoor hebben we dringend ouders nodig zodat de activiteiten plaats kunnen vinden! 

Ook kunnen ouders zich nog aanmelden voor het bestuur van de Oudervereniging.  
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de commissies waar nog commissieleden voor nodig zijn.  
Van alle activiteiten zijn draaiboeken en voorbeeldbrieven van voorgaande jaren aanwezig. 
 

Informatie diverse commissies 

Commissies... 

Sinterklaas  
Taken: Samen met een aantal 

teamleden alle activiteiten, 

waarvan de Goedheiligman en 

zijn  Pieten hebben aangegeven 

dat zij die willen doen, helpen 

voorbereiden en plannen. Een 

van die activiteiten is hen 

helpen bij het verzinnen van 

leuke en passende cadeautjes 

voor jongens en meisjes van alle 

leeftijden. Ook regelt de com-

missie dat de school mooi ver-

sierd is als de Sint en zijn Pie-

ten op bezoek komen en helpt 

de commissie de inpakpieten bij 

het inpakken van de vele 

cadeautjes. 

Periode: september-december 

 

 

  

Sport evenementen  
Taken: Samen met de teamle-
den uit de commissie bepalen 
aan welke sport evenementen 
de school dit jaar kan deelne-
men (bijv. marathon, school-
schaatsprestatierit, voetbal– 
en handbaltoernooien etc.). 
Zorgen voor inschrijvingen en 
het aanmoedigen en begeleiden 
van de kinderen die aan de eve-
nementen deelnemen.  
Periode: hele jaar  
 

Kerst  
Taken: Bedenken en uit-
werken van en inkopen voor  
de kerstviering en eventuele  
kerstknutselwerken.  
Deze commissie organiseert 
ook hulp-ouders voor het  
versieren (en naderhand  
opruimen) van de school.  
Periode: oktober-december  
 



Kunstmaand / Kunstjaar 
Taken: Vaststellen periode 
‘kunstig Wilakkers’, formeren 
van subgroepen, ouders/team 
informeren, hulp-ouders  
regelen en de Kunstmaand/
kunstjaar organiseren.  
Periode: n.o.t.k.  
 

Pasen  
Taken: Bedenken van een 
Paasviering en bijbehorende 
Paas- knutselwerken. Mee-
stal behoort ook het aan-
schaffen van materialen, 
bijv. voor een Paasontbijt, 
tot de taken, maar kan ook 
geheel an- ders worden in-
gevuld. Ook het versieren 
van de school de dagen voor 
Pasen, behoort tot de taak 
van deze commissie. 
Periode: voorjaar 
 

Sport– en speldag Onderbouw  
Taken: Bedenken thema,  
vastleggen locatie, aanpassen 
spelletjes, aanschaf materia-
len, maken van indelingen en 
roosters voor de spelletjesdag. 
Tevens organiseren van alle 
hulpouders en deels de materi-
alen voor de dag zelf. Brieven 
opstellen voor hulpouders, 
teamleden en voor overige  
ouders.  
Periode: voorjaar  
  

Sportdag Bovenbouw  
Taken: Bedenken thema,  
vastleggen locatie, evt. aan-
schaf materialen, maken van 
indelingen en roosters voor de 
sportdag.  
Tevens organiseren van alle  
hulpouders en deels de mate-
rialen voor de dag zelf. Brie-
ven opstellen voor hulpouders, 
teamleden en voor overige  
ouders.  
Periode: voorjaar  
 

Ideeën zijn mooi,         

maar zonder 

uitvoering, blijven 

het ideeën  

 

 

Carnaval  
Taken: Bedenken van de car-
navalsviering op de vrijdag-
ochtend. Indien nodig hulp-
ouders regelen. 
Periode: jan-feb 
 


