Oud papier 2017/2018
Vele handen...kleine moeite....... Blije kinderen
Als OR zijn we al weer druk in de weer met de zaken te regelen voor schooljaar 2017/2018.
Belangrijk onderdeel hiervan is uiteraard de indeling voor het ophalen van oud papier.
Zoals jullie weten zijn wij als ouders erg gebaat bij het ophalen van oud papier voor de
kinderen op onze school. Het afgelopen jaar heeft deze activiteit zo’n 10.000 euro
opgeleverd, een welkome aanvulling voor alle activiteiten die de ouderraad voor de kinderen
initieert, zonder dat hiervoor een hogere ouderbijdrage betaald hoeft te worden.
Sinds november halen we papier alleen nog met vrachtwagens op, auto’s met aanhangers zijn
we niet meer nodig. De insteek is dat er per ouder maximaal 1 keer per jaar papier wordt
gehaald, afgelopen jaar is dit prima gelukt.
Wij doen hierbij dan ook een beroep op jullie om je voor minimaal 1 zaterdag op te geven om
mee te helpen met oud papier. Het is geen zwaar werk, voor vrouwen ook prima te doen 
We vragen je altijd te reageren, ook als je geen mogelijkheid ziet om te helpen
Werkwijze:
Er wordt een jaarplanning gemaakt, welke in juli wordt verstuurd via de mail. Hierdoor is elke
ouder op tijd op de hoogte. Via het lindeblad wordt het schema van 2 maanden bekend
gemaakt en 1 week van te voren krijgen de desbetreffende ouders een sms te herinnering.
Deze brief kun je ingevuld inleveren bij de leerkrachten, of een mail sturen naar
or.delindelaar@obomd.nl mag ook.

Graag inleveren voor 21 Juni
Naam ouder :
Klas kind:
Geef in onderstaande tabel aan welke zaterdagen u kunt helpen. Kies er zoveel mogelijk, dan
hebben wij met de planning meer speling.
26 augustus

23 december

28 april

30 september

27 januari

26 mei

28 oktober

24 februari

30 juni

25 november

31 maart

