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Vrijwilligers gevraagd !!!
Op vrijdag 27 april 2018 wordt voor de 23e keer het Parkfestival in het Sittardse stadspark
gehouden. Het feest van, voor en met Ophoven voor kinderen & ouderen . Natuurlijk zijn wij weer op
zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen om dit feest tot een succes te maken.
Hoe kan ik helpen?
Er wordt gezocht naar mensen die in blokken van 2 uur zaken in goede banen leiden. De activiteiten
bestaan o.a. uit het verkopen van koffie en snoep, verkoop van bonnen, begeleiden van spelletjes,
meehelpen met knutselen etc. Ook bij het opbouwen (ook op 26 april) en afbreken van de stands in
het park is hulp nodig. Alle beetjes helpen. En vele handen maken licht werk. Dus doe mee!
Wat levert het op?
Een behoorlijk deel van de opbrengst van het festival gaat zoals elk jaar naar Aan de Meule voor
leermiddelen, de carnavalsoptocht, de speciale activiteit van het schoolkamp maar ook naar de
inrichting van de school (zowel binnen als buiten) !! Daarnaast krijgt iedere ouder/vrijwilliger per
geholpen uur €4,- aan vrijwilligersvergoeding die direct ten goede komt aan de kas van de school (en
specifiek aan de groep waarin uw zoon of dochter zit). Hoe meer ouders er van een klas meehelpen
hoe meer een klas kan uitgeven aan een leuk extraatje !!
Wie kan er een bijdrage leveren?
Iedereen vanaf groep 8! Dus ook de oudere broer of zus, opa of oma, vader of moeder. Jongeren
krijgen voor hun hulp zelfs een kleine vergoeding. Dat is mooi meegenomen!
Aanmelden kan met onderstaande strook. Lever de strook zo snel mogelijk op school in!
Of meld je aan via e-mail: vrijwilligers@parkfestivalsittard.nl
Geef in deze mail aan wat in onderstaand strookje wordt gevraagd.
Namens de team en directie van OBS Aan de Meule en Stichting Aan de Meule bouwt aan de toekomst
alvast onze hartelijke dank voor jullie zéér welkome helpende handen !!
Team OBS Aan de Meule, Michiel Steinmetz
Bestuur Stichting Aan de Meule bouwt aan de toekomst, Eric IJpelaar
INLEVEREN OP SCHOOL BIJ GUIDO


Naam: ……………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………
E-mail: ............................................................

Leeftijd: …………….................
Telefoon: ……………................
Mobiel: ..............................

Ik ben te bereiken via …………………………….., leerling OBS Aan de Meule.
Ik ben … blokken beschikbaar van … uur tot … uur op: 0
0
Opmerkingen:
0
0
………………………………………………………………………………..

donderdag 26 april (opbouwen)
vrijdag 27 april
vrijdag 27 april na 18:00
zaterdag 28 april (’s morgens opruimen)

