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To do rondom school 
Alleen de kanten maaien met bosmaaier, dus plekken  
waar grasmaaier niet bij kan. 
Let op!:  niet grasmaaien, dit doet Thijs Hofstra voor 
school.  

To do bij het parkeerveld school 
Alleen gele vlakken onkruid vrij maken 
 

  

 
 

 

 

To do in de speeltuin  
Alleen grasmaaien en kanten maaien met bosmaaier. 
 

To do knikkerveldje Meekeshof + inloop sportveld 
Alleen grasmaaien en kanten maaien met 
bosmaaier 
 



Beste ouders/verzorgers,  
 

Elk jaar worden er voor de kinderen leuke activiteiten georganiseerd, denk hierbij aan de schoolreisjes, koningsspelen, 

kerstontbijt, carnaval etc. Al deze activiteiten moeten ook worden gefinancierd. Elk jaar vragen wij aan de ouders een 

ouderbijdrage. Helaas is dit niet voldoende om alle kosten te dekken. Dit financiële gat kon altijd worden gedicht door 

het ophalen van het oud papier. Hier kregen we per jaar een mooie bijdrage voor á +/-  €2000. 

Begin 2021 kregen we te horen dat de opbrengsten van het oud papier weg zijn gevallen door de dalende 

papierprijzen. De opbrengst van het papier is te laag om de inzet van Omrin te vergoeden. Door het mislopen van de 

inkomsten van het oud papier kan het niet anders dan dat de ouderbijdrage flink omhoog moet worden geschroefd.  

 

We zijn meteen met de gemeente om tafel gaan zitten en hebben gekeken naar andere opties. Met hulp van het 

onderhouden van het groen in Wytgaard wil de gemeente hier een bedrag van € 1600,- tegenover zetten. Een mooi 

alternatief voor het oud papier, waardoor we de ouderbijdrage laag kunnen houden.  

 

Oktober 2021 hebben we met de ontvangen feedback van ouders, besloten om het groenonderhoud in 2022 nog een 

kans te geven, want een bedrag van € 1600 is niet niks!  Begin 2022 nam de Omrin weer contact met ons op: de 

opbrengsten van het oud papier blijven in 2022 nog voor school en daarbij is het nog nodig dat de ouders de 

checkronde op zaterdagochtend doen en ervoor zorgen dat de containers met de opening naar de weg staan en door 

de auto kunnen worden opgepikt. Dit hadden wij niet voorzien en hierdoor hebben we dit jaar dubbele inkomsten. 

Door deze inkomsten hebben wij school al kunnen voorzien van nieuwe tosti ijzers en een grote JBL box. Dit dus door 

de hulp van alle ouders samen! 

 

Vorig jaar zijn we met het groenonderhoud begonnen en het was soms niet duidelijk wat er moest gebeuren. Op de 

achterkant van deze flyer, hebben we door middel van foto’s aangegeven welke locaties moeten worden onderhouden 

en wat er per locatie moet worden uitgevoerd, niet meer en niet minder.  

We hebben weer een schema gemaakt, zodat elke ouder weet wanneer zij aan de beurt zijn. Onderling ruilen kan 

natuurlijk altijd. De sleutel van het hok en instructiekaart kan worden opgehaald bij Rudolf Douma op De Finne 9. 

 

Bij vragen horen we het graag.  

Voorzitter oudercommissie   Hedwig van der Wal  T: 06-47009804 

Coördinator Groen   Rudolf Douma   T: 06-50555048 

Directie     Hinke Richt Miedema  T: 06-57333551 

 

Weeknummer Ouders van 

14 en 15 Anton Jorna/ Hindrik Kingma 

16 en 17 Frans Dooper/ Roelof Brinksma 

18 en 19 Edward van der Wal/ William de Ruiter 

20 en 21 Sjoerd Mulder/ Teake Roorda 

22 en 23 Watze Jorna/ Jon de Zwaan 

24 en 25 Pieter de Bos/ Jorrit de Graaf 

26 en 27 Rudolf Douma/ Sjonny Poelstra 

28 en 29 Lambertus Zijlstra/ Ruben de Vries 

30 X  

31 en 32 Menno Turkstra/ Jacob van der Weij 

33 en 34 Rudolf Douma/ Gerwin Visser 

35 en 36 Jelle Broersma/ Hylke Andringa 

37 en 38 Age Wybren Jongbloed/ Johan Visser 

39 en 40 Michael Bakker/ Maarten Trilsbeek 

41 en 42 Arnold Jorna/ Reinier Visser 

43 en 44 Pieter de Bos/ Fokke Sjoerd Mulder 

 


