Schema Oud Papier
Beste ouders, verzorgers,
Wij hebben de oud papier acties voor dit jaar tot en met juni weer ingedeeld. Nu we met de
kraakperswagens het oud papier ophalen, hebben wij minder ouders/verzorgers per actie nodig. Om een
eerlijke verdeling te maken, zijn alle ouders/verzorgers in het bijgaande schema ingedeeld. Wij hebben de
indeling gemaakt op basis van gezinnen, het jongste kind staat vermeld op het schema. In het schema treft
u een verdeling tussen hulpouder en reserve aan.
Hulpouder
Ziet u de naam van uw kind in de kolom ‘ hulpouder’ (1e kolom) staan, dan rekenen wij op uw hulp bij het
ophalen van het oud papier op de aangegeven datum. Dit houdt het volgende in:
•
•
•
•

Het oud papier wordt opgehaald met 2 kraakperswagens. De oud papierroute is verdeeld in 2
routes. Samen met 2 andere ouders/verzorgers gaat u een route mee om het oud papier in de
kraakperswagen te gooien.
We starten om 18.30 uur. Wij verwachten u om 18.25 uur bij de (kleuter)ingang van school.
Het ophalen van oud papier duurt ongeveer 1,5 uur.
Kinderen kunnen niet mee.

Bent u ingedeeld op een datum dat u niet kan, mail ons dan alstublieft op het onderstaande mail adres.
Ook beschikbaar voor overige vragen en opmerkingen over het ophalen van het oudpapier.
Email: oudpapier@heidepolle.nl
Reserve
Ziet u de naam van uw kind in de kolom ‘reserve’ staan, dan bent u dit jaar niet ingedeeld. Wel kan een
hulpouder u benaderen om voor hem/haar in te vallen.
Uiteraard doen wij ons uiterste best om voor het schooljaar 2022/2023 de hulpouders in te delen als
reserve en andersom. Zodat iedereen aan de beurt komt om oud papier op te halen.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Met vriendelijke groet,
Namens de oudervereniging
Robert van der Veen & Theo Delfstra

