
Oud papier – begeleidende brief 

Geachte Ouders of Verzorgers. 

U treft bij dit schrijven een overzicht van het oud papier schema schooljaar 2016/2017. U ontvangt 

dit schrijven omdat wij als ouderraad dit schooljaar erg veel problemen ondervonden met het oud 

papier halen. De eerste 7x oud papier halen van dit schooljaar is er elke keer een probleem bij de 

ouderraad neergelegd. Ik zal u een aantal problemen aangeven waar wij mee te maken hebben 

gehad. Op donderdagmiddag een telefoontje naar één van de ouderraad leden, met de mededeling 

dat  de desbetreffende ouder niet op de hoogte was van het feit dat deze op de lijst stond. Of dat 

een ouder gewoon helemaal niet komt opdagen. Waarbij in dit laatste het zo is geweest dat de  

andere ouder alleen op de vrachtauto stond. Het feit is dat wij op onze school aankomend schooljaar 

85 leerlingen hebben, hiervan komen er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin en dat komt neer 59 

gezinnen. Wij zijn over een heel schooljaar 32 ouders nodig voor het oud papier halen. Dus zal het zo 

zijn dat u 1x per 1,8 jaar aan de beurt bent. U kan onderling ruilen of mensen van de reservelijst 

vragen. DE OUDERRAAD GAAT HET RUILEN NIET VOOR U REGELEN!  

De opbrengsten van het oud papier ophalen waren in het schooljaar 2014/2015 €5.155,88 dus dat is 

zeker de moeite waard om u 1 avond  per 1,8 jaar voor in te zetten. Van dit geld kunnen onze 

kinderen allerlei leuke activiteiten doen en blijven doen. Denk hierbij onder andere aan het 

sinterklaasfeest of het koningsontbijt en de kerstviering.  

Er gaat iets veranderen in onze gemeente namelijk het afval inzamelen. Hierbij is het zo dat alle 

containers vervangen worden. Nu zal u zich afvragen wat dit met het oud papier halen te maken 

heeft. U kan er namelijk voor kiezen een container te behouden en deze te gebruiken voor uw oud 

papier. Hierdoor zal het ophalen een stuk eenvoudiger worden. De vrachtauto zal namelijk uitgerust 

zijn met een container unit. Hierdoor hoeft u het papier niet meer te tillen, maar alleen de container 

ervoor te zetten en de auto doet de rest.  

Wij als ouderraad vragen u steun en bijdrage door u 1 keer in 1,8 jaar een avond in te zetten. Mocht 

u verhinderd zijn regel zelf en tijdig vervanging. U kan zich niet afmelden voor het oud papier halen. 

Degene die op de vrachtauto staat dient zich aan de voorschriften te houden en minimaal 18 jaar te 

zijn. Anders bent u niet verzekerd. 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad van OBS de Bosvlinder. 


