Zoetermeer, 13 juli 2018

Aan: De ouders / verzorgers van de leerlingen van IKC De Piramide
Betreft: Invulling continurooster

Beste ouders / verzorgers,
IKC De Piramide werkt met een continurooster.
Wij starten de schooldag om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur.
De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis.
•

De kinderen gaan eerst eten in de eigen klas. Dit afwisselend per dag met eigen
leerkracht of hulpouders als “Eethulp”. De kinderen nemen zelf brood en drinken
mee:

•

Daarna gaan de kinderen een half uur naar buiten onder toezicht van leerkrachten:

Wat houdt “Eethulp” in?
• U houdt toezicht bij het eten in het lokaal waar u ingedeeld wordt
• Een half uur onderbouw en een half uur bovenbouw
• In elk lokaal hangt een lijst met tips/ideeën.
Dit betekent dat wij u verwachten om 11.20 uur. U mag zich eerst melden bij de
administratie. U wordt vervolgens ingedeeld bij een groep in de onderbouw en een groep in
de bovenbouw. Om 12.30 bent u klaar!
Wij hebben uw hulp nodig als “Eethulp”
Wij vragen uw hulp 4x per schooljaar per kind..
Mocht het een probleem zijn om te helpen dan kunt u er voor kiezen om de “Eethulp” in te
kopen. Wij vragen dan een vrijwillige bijdrage van € 50, - per schooljaar per kind. Dit
bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL69INGB0004327500
T.n.v. OBS De Piramide
O.v.v. naam/groep kind(eren).
Om een rooster vast te leggen wil ik u vragen onderstaand schema in te vullen. Dit hoeft u
alleen te doen als er wijzigingen zijn of als u een nieuwe ouder/verzorger bent op onze
school.
Graag het strookje voor 1 september a.s. weer retour. U kunt uw reactie ook mailen naar
j.goulding@ikcdepiramide.nl
Mocht u het wellicht leuk vinden om ons “Eethulp”-team vaker te versterken of bent u
extra inzetbaar bij calamiteiten dan kunt u dit ook op onderstaand schema aangeven.
Met vriendelijke groet,

Louise Gros
Directeur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:………………………………………………………………………………………………….
Ouders van……………………………………………..groep……………………………………..
Ouders van ………………………………………….....groep………………………………………
Ouders van ……………………………………….…....groep………………………………………
0 Kan WEL helpen als ““Eethulp”” op de volgende dagen:
Maandag

Dinsdag

0 kan vaker dan 4 x ingepland worden
0 kan extra ingezet worden bij calamiteiten
0 Kan NIET helpen, koopt “Eethulp” in

Donderdag

Vrijdag

