
 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                           

Venhuizen, 3-10-2017 

 
 

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. Leden van de OR staan ingedeeld op basis van beschikbaarheid, 

eventuele wijzigingen volgen later. 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 2017-2018 groep 1 / 2 A Wineke / Krista 

Maandag 16 oktober: 
Team: Sandra + Karen 

OR: Anne Jitske + Mariska 

Ouders / verzorgers van: 
Jamie van den Bosch    Leanne Zijp 

Finn van Vliet 

  

Donderdag 16 november: 
Team: Luuk  + Mariska 

OR: Esther 

Ouders / verzorgers van: 
Mike Laan     Ruben Willemse 

Lisa van Beers 

 

Woensdag 17 januari: 
Team: Ingrid + Wineke 

OR: Anne Jitske + Diana + Cilia + Corine 

Ouders / verzorgers van: 
Finn Akkerman     Binyamin Teleng 

Aris van der Aarde 

 

Dinsdag 13 maart:  
Team: Daphne + Kyra 

OR: Esther + Annet 

Ouders / verzorgers van: 
Veyron Kappe     Nina Graaf 

Jan Beerepoot   

 

Dinsdag 29 mei: 
Team: Inge + Saskia 

OR: Bianca + Annet 

Ouders / verzorgers van: 
Tijs Orsel     Lars Pereboom 

Isabel Swier 

 

Maandag 18 juni: 
Team: Fenna + Sanne 

OR: Mariska  

Ouders / verzorgers van: 
Deyion-Ye Attema     Daphne Vlietstra 

Tessa Bos 

 

In overleg / > 2e kind:  
 


