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Oud-papier ophalen
______________________________________________________________________
Geachte ouder/verzorger,
2 maal per maand wordt er door ouders oud-papier opgehaald, waarvan eenmaal met 2 ouders van
de Ieveling en eenmaal samen met een ouder van PSZ ’t Hummeltje. Het ophalen levert zo’n € 140
per persoon op. Per jaar is dit momenteel rond de €3500,-. Met dit geld kunnen we als school veel
extra dingen doen en dit komt ook uw kind(eren) ten goede! Bovendien kunnen we door de
opbrengst van het oud papier de vrijwillige ouder- en schoolreisbijdrage laag houden.
Elke ouder/verzorger wordt gevraagd deze fysieke bijdrage te leveren. Gemiddeld eens in de 2 tot
2,5 jaar haalt u als ouder oud papier op.(meer kinderen betekent overigens niet automatisch meer
lopen).
Bij deze brief vindt u een ophaalschema waar ook uw naam op voorkomt. Verder worden de namen
als geheugensteuntje in de maandbrieven en op de website vermeld. Ook ontvangt u in de week
voorafgaand aan het ophalen een email als extra herinnering.
Het niet komen opdagen kost de school naast een verlies van € 140 een boete van € 175. Om
dergelijke verliezen te voorkomen is het belangrijk de volgende spelregels in acht te nemen.
Spelregels
1. U zorgt in alle gevallen zelf voor vervanging (ook in noodgevallen zoals ziekte).
De lijst omvat andere ouders/verzorgers waarmee kan worden geruild. Indien u een ouder
wilt benaderen voor een ruil, hopen wij dat u dit bijv. via het schoolplein wilt doen. Als er is
geruild, dient u dit direct door te geven aan de coördinator.
2. De minimum leeftijd bedraagt 18 jaar
3. Het ophalen is geen mannenklus
Met de huidige inrichting van de vrachtwagens is het ophalen niet uitsluitend een
mannenklus.
4. Het ophalen begint om 18:30 uur bij de Ieveling
We zien u graag om 18:25 uur aanwezig bij onze school voor een korte instructie. Na 3 uur is het
ophalen in de regel afgelopen.
Bij deze bedanken we namens alle basisschoolleerlingen iedereen alvast voor de inzet.

Met vriendelijke groet,
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