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                                                                                                                               Venhuizen, 11-1-2016 

 

Aan de ouders / verzorgers van obs ’t Padland. 

 

Op de achterkant van deze brief treft u het rooster van de schoonmaakavonden van de groep van uw 

zoon of dochter. Als u meer kinderen op school heeft, zult u deze brief meerdere malen ontvangen, 

maar iedere keer met een ander groepsrooster op de achterzijde. 

 

Op het rooster vindt u de naam van uw zoon of dochter bij een bepaalde schoonmaakdatum. Zoals wij 

in een eerdere brief hebben uitgelegd, delen wij alle ouders in, vermelden wij dus alle namen.  

 

Wij stellen het ook zeer op prijs als iedereen komt, want vele handen maken nog altijd een schone 

school! Van een aantal ouders hebben wij van te voren vernomen dat zij zeker komen/willen helpen, 

maar in overleg, vandaar deze toevoeging bij bepaalde groepen. 

Mocht u nu onverhoopt niet kunnen op de datum dat u bent ingedeeld, wilt u dan onderling ruilen met 

andere ouders? Dit kunt u doorgeven aan de groepsleerkracht(en). Mochten we iemand vergeten zijn 

of twee keer op dezelfde avond hebben gepland, wilt u dit dan onderling en / of met leerkracht 

regelen? 

 

De schoonmaakavond is van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Er zijn altijd leerkrachten en leden van 

de OR aanwezig en voor schoonmaakmiddelen, koffie, thee en een koekje wordt gezorgd. In overleg 

met de leerkracht van de groep is (soms) een andere tijd van schoonmaken mogelijk. 

 

Om u te helpen herinneren zullen de avonden op de maandkalender of het white board vermeld staan 

en (in geval van afwezigheid) verzorgt de OR nog een ‘reminder’ na afloop.  

Het meenemen van een eigen stofzuiger, ragebol of specifiek schoonmaakmateriaal kan handig zijn. 

 

                 Tot ziens op school bij een van de schoonmaakavonden! 

 Tip: zet nu al meteen de datum of data in uw agenda, dat voorkomt verrassingen! 

 

 OR, MR en team obs ‘t Padland 

 

 
 
 
 
 



Schoonmaakrooster schooljaar 2015-2016 groep 1 / 2 B juf Annette 

Maandag 5 oktober: 
Team: Fenna en Dinie 

OR: Bianca 

Ouders / verzorgers van: 
 Giel Boomsma 

 Noortje Bleeker 

 Kris v Zwieten 

 Stijn Vrieze 

 

Donderdag 5 november: 
Team: Luuk en Peter 

OR: Corine 

Ouders / verzorgers van: 
 Anna Raven 

 Timo v Orsel 

 Sudeijs Ciise 

 Lizza Rotgans 

 

Woensdag 13 januari: 
Team: Wineke en Ingrid V 

OR:  Monique   

Ouders / verzorgers van: 
 Hester v Tol 

 Stijn Haring 

 Yolaine Kappe 

 Celeste Onclin 

 

Dinsdag 15 maart:  
Team: Bert en Ellen 

OR: Annette 

Ouders / verzorgers van: 
 Eline Helfensteijn 

 Macy Kort 

 Eli v Eijgen 

 Ayman Ouardani 

 

Dinsdag 10 mei: 
Team: Karen en Sanne 

OR: Diana en Judith  

Ouders / verzorgers van: 
 Darya – ya Attema 

 Jack Schreurs 

 Inge Heddes 

 Melle Peerdeman 

 

Maandag 20 juni: 
Team: Krista en Mariska 

OR: Mariska en Anne Jitske 

Ouders / verzorgers van: 
 Rosalie Bouwman 

 Mike v Lenthe 

 Marlena Kawka 

 Safia Teleng 

 

In overleg / > 2e kind:  

 Nienke Ruijter 

 


