
Beste ouders, 

Aangezien er nog onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de inzameling van het oud papier, 

willen wij jullie één en ander graag nogmaals toelichten. 

Sinds 1 januari zamelen de muziekvereniging en school iedere maand samen het oud papier in 

Wanneperveen in, de opbrengst wordt gedeeld. Omdat er vanuit school (bijna) geen vrijwillige 

aanmeldingen zijn binnen gekomen, zijn alle ouders ingedeeld voor oud papier. Ieder gezin wordt 

gedurende de komende jaren ingedeeld voor het ophalen van het oud papier. 

De inkomsten van het oud papier zorgen voor een lagere ouderbijdrage, en worden besteed aan 

schoolactiviteiten zoals schoolreis, schoolkamp en vieringen van feestdagen. De inkomsten zijn dus 

erg belangrijk! 

Elke ophaaldag gaan er 2 mensen van school en 2 mensen van de muziek mee. Om te voorkomen dat 

er enkel “nieuwe lopers” op een wagen staan, zijn de ouders vanuit oud – Wennepe dit jaar allemaal 

ingepland. 

In onderstaand schema is te zien wanneer wie moet lopen. Als je nog nooit oud papier opgehaald 
hebt, dan staan de regels onder het schema vermeld.  
Zorg dat je de datum niet vergeet, zodat je medeloper niet alleen komt te staan.  

Wanneer u niet kunt op de ingeplande datum dan dient u zelf voor vervanging te zorgen en dit aan 

betreffende contactpersoon door te geven. 

 Schema inzamelen oud papier 2018 

 School Muziek 

woensdag 17 januari 2018  Oosterhuis  Nijboer  Berry Huisman  Demi de Boer  

woensdag 21 februari 2018  J. vd Berg  Lubbinge  Johan van Dalen  Wilco de Ruiter  

woensdag 21 maart 2018  Dannijs  Soer  Marinus Brals  Luc Hoorn  

woensdag 18 april 2018  De Vroom  Karssies  Jan Rodermond  AJ Timmerman  

woensdag 16 mei 2018  Wichers  M. vd Berg  Marc Gorte  Jens Hoorn  

woensdag 20 juni 2018  De Ruiter  Bierman  Bart Stummel  Cor Hoorn  

woensdag 18 juli 2018  Rumpf  Kamerman  Berry Huisman  Jarno de Boer  

woensdag 15 augustus 2018  Santing  Bolding  Johan van Dalen  Demi de Boer  

woensdag 19 september 2018  Minnema  Gritter  Piet Boterman  Luc Hoorn  

woensdag 17 oktober 2018  Mastebroek  Brinkman  Jan Rodermond  AJ Timmerman  

woensdag 21 november 2018  Klomp  H. van Dalen  Kees de Zeeuw  Jens Hoorn  

woensdag 19 december 2018  Ter Host  Kleiker  Bart Stummel  Cor Hoorn  
 

Contactpersoon school Marjolijn Nijboer tel.nr. 06 46767734  
Contactpersoon muziek Berry Huisman tel.nr.06 15022247  
 
Regels voor het ophalen van oud papier:  

 Om 19.00 uur aanwezig zijn voor de school – locatie Veneweg  

 Oranje hesjes verplicht dragen. Deze liggen bij de familie Van Gijssel  

 Vertrek pas met de wagens als alle helpers aanwezig zijn  

 Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen, wel ouder dan 18 jaar. We regelen geen 
vervanging!!!!  

 Vraag aan de chauffeur of de klep van de wagen laag blijft; dit spaart je rug.  
 

Alvast bedankt voor jullie hulp!!! 


