Oud papier Gytsjerk 2017/2018
Ook aankomend schooljaar (2017/2018) werken de Thrimwaldaschool en de Ichthusschool
volledig samen voor wat betreft het inzamelen van het oud papier. Alle ouders van beide
scholen zijn ingedeeld. Vele handen maken licht werk! De ouders van wie de kinderen in de
loop van het schooljaar op school komen, zijn zoveel mogelijk als reserverijder ingedeeld of
worden later ingeroosterd. Op de vrijdagavond en zaterdagochtend zijn twee
containerwachten ingezet en om toerbeurt verzorgen zij de koffie voor hun 'collega's'. Dit is in
het rooster aangegeven met (k). Een pauze met een bakje wordt zeker op prijs gesteld!
Van de opbrengsten van het oud papier kunnen extra dingen op de scholen worden gedaan
of worden aangeschaft. Bij deze bedanken we iedereen alvast voor de inzet namens alle
basisschoolleerlingen!
Bijgaand het nieuwe schema voor schooljaar 2017/2018.
Bij dit schema zit een plattegrond van Gytsjerk. Hierop staan alle routes aangegeven door
middel van kleuren.
Zet jouw dagen alvast in de agenda!
Er wordt van de rijders en containerwachten verwacht dat zij zelf voor vervanging
zorgen bij afwezigheid.

Tijden
Vrijdag: het papier kan vanaf 17.00 uur opgehaald worden. Let wel: de containerwacht is
aanwezig vanaf 19.00 tot en met 21.00 uur.
Zaterdag: Het papier kan tot ongeveer 11.30 uur worden ingezameld. De containerwachten
zijn van 9.00 tot en met 11.30 uur aanwezig.
Containers
De containers dienen na het inzamelen (zowel vrijdag als zaterdag) met de netten te worden
afgedekt. Hiermee wordt voorkomen dat het papier door de wind wordt weggeblazen en het
vormt meteen ook een barrière voor jeugd met baldadige ideeën.
Stapel het oud papier zover mogelijk achter in de container op.

Veiligheid
Let altijd op kinderen in en rondom de containers. Papier heeft een enorm gewicht en kan
veel leed veroorzaken. Hoewel het soms moeilijk is, is het verstandig kinderen van/uit de
(volle) containers te sturen. Ook het vervoeren van kinderen op karren e.d. is niet
toegestaan. Je doet het voor hun eigen veiligheid!
Iedere inzamelaar krijgt een veiligheidsjasje met reflecterende strepen. Wij zijn verplicht deze
aan jullie ter beschikking te stellen en het gebruik hiervan verhoogt de veiligheid.

Alvast een prettige vakantie!
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