Beste ouders en verzorgers,
Op vrijdag 27 april wordt voor de 23e keer het Parkfestival georganiseerd in het Park vlakbij de vijver
en het oude zwembadmonument.
Het Parkfestival is al jaar en dag een kind- en ouder festival dat zich richt op de hedendaagse
genaamde wijk Sittard Zuid. Zeg maar van en voor Ophoven en omgeving, de straten rondom het
park. Dus het wordt georganiseerd door én voor de mensen (volwassenen en kinderen) die in die
straten wonen en het moet ten goede komen aan de mensen (volwassenen en kinderen) in die
straten. Naast het organiseren van een mooi feest wat op zich al een goed doel is, was de
achterliggende gedachte om extra geld in het laatje te brengen voor verschillende (Sittardse) goede
doelen waarvan Aan de Meule een heel belangrijke is. Zo heeft de school dit schooljaar de leeskuil
kunnen inrichten met nieuwe boeken, kasten en banken met de opbrengst van het Parkfestival.
De binding met de school Aan de Meule is van oudsher erg groot maar het wordt steeds moeilijker
om voldoende vrijwilligers te krijgen, ook vanuit Aan de Meule. Om de behoefte aan vrijwilligers toch
ingevuld te krijgen is het stichtingsbestuur verder gaan kijken in de straten rondom het park en dan
kom je al snel uit op 2 andere scholen rondom het park (De Hoefer en Leyenbroek). Wij willen als
bestuur en organisatie in de toekomst in staat blijven om de vraag van vrijwilligers in te kunnen
vullen en daarom moeten we andere bronnen aanboren om voldoende personeel te hebben op de
dag zelf maar ook de dag ervoor en de dag erna (tenzij zich er een grote hoeveelheid vrijwilligers
vanuit Aan de Meule aanmeldt).
Wat we in elk geval hebben afgesproken is dat elke ouder-vrijwilliger vanaf deze editie per gewerkt
uur een vrijwilligersvergoeding van € 4,- krijgt die direct ten goede komt aan de school. Dat levert de
school dus meteen een extra bijdrage op voor de school als geheel maar bijvoorbeeld ook aan de klas
waar de kinderen van de ouder-vrijwilliger in zit. We hopen natuurlijk dat deze vergoeding zal leiden
tot extra inzet van de bij de school betrokken ouders !! Dus, we dagen u uit om massaal te komen
helpen op, voor of na het Parkfestival !!
Het Parkfestivalbestuur is ook met spoed op zoek naar Aan de Meule-ouders die in het bestuur mee
willen helpen in de voorbereiding van het Parkfestival. Zo zoeken we mensen die plezier hebben met
het bijhouden van onze Facebook-pagina en de website, het verzorgen van de planning van de
vrijwilligers of het realiseren van de technische infrastructuur. Heeft u interesse , meld u dan aan bij
de voorzitter om te verkennen welke verwachtingen en mogelijkheden er zijn.
We hopen als bestuur én school met deze oproep en uitleg duidelijk gemaakt te hebben wat onze
drijfveren en behoeftes zijn en hopen u te mogen ontmoeten als vrijwilliger (natuurlijk in combinatie
als Parkfestivalbezoeker ) en/of als bestuurslid !!
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