
Datum Activiteit Hulpouders 

Maandag 9 oktober 2017 

 

Deze dag staat in het teken van creativiteit. 

We gaan aan de slag met een creatieve opdracht, waarbij we 

toewerken naar een blijvende herinnering aan het 40-jarig 

bestaan van onze school. 
 

Voor deze dag zoeken we: 

Per groep 5/6 ouders die willen meehelpen. 

 

Opgeven bij: Wouter (wouterbierings@obs-dehorizon.nl) 

Dinsdag 10 oktober 2017 

 

Deze dag staat in het teken van sportiviteit. 

In samenwerking met een lokaal sportbedrijf is er ’s ochtends 

een actief programma samengesteld. 

’s Middags worden de kinderen, na alle inspanning tijdens de 

ochtend, getrakteerd op een ontspannende activiteit. 
 

Voor deze dag zoeken we: 

In principe hebben we voor deze dag geen extra hulp nodig. 

 

Opgeven bij: Frank (frankkuilder@obs-dehorizon.nl) 

Woensdag 11 oktober 2017 

 

Deze dag staat in het teken van samenwerken. 

De kinderen gaan deze ochtend in kleine groepjes het dorp in 

met een interessante opdracht. 

Voor deze dag zoeken we: 

25 ouders die een groepje kinderen willen begeleiden. 

 

Opgeven bij: Corrie (corriebakens@obs-dehorizon.nl) 
 

Donderdag 12 oktober 2017 

 

 

Deze dag staat in het teken van plezier maken. 

De kinderen worden getrakteerd op een gezellig uitstapje. Waar 

we naar toe gaan blijft nog een verrassing! 

Voor deze dag zoeken we: 

23 ouders die een groepje kinderen willen begeleiden. 

 

Opgeven bij: Debbie (debbieverdam@obs-dehorizon.nl) 
 

   

Vrijdag 13 oktober 2017 Op deze dag hebben we een studiedag gepland. Dat betekent 

dat alle kinderen deze dag vrij zijn! 

’s Avonds staat de reünie / feestavond gepland. De reünie is 

voor oud-leerlingen en oud-collega’s. De feestavond is voor alle 

ouders van onze school. 

We zoeken hulp bij het opbouwen, klaar zetten en versieren. 
 

Wie helpt ons mee ?? 

 

Opgeven bij: Frank (frankkuilder@obs-dehorizon.nl) 

Zaterdag 14 oktober 2017 Deze dag staat in het teken van opruimen. 

Op de feestlocatie moet alles afgebroken en opgeruimd worden. 

Vele handen maken licht werk en daarom is het fijn om hier 

hulp bij te hebben. 
 

Wie helpt ons mee ?? 

 

Opgeven bij: Frank (frankkuilder@obs-dehorizon.nl) 
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