Schuinesloot, 25 oktober 2021
Onderwerp: vrijwilligersoproep & uitnodiging voor een klusochtend
Beste ouders/verzorgers,
Zoals jullie misschien weten, hebben we een heerlijk groot speelplein en ook een schoolbos waar de
kinderen elke dag kunnen spelen.
Er wordt regelmatig onderhoud gedaan door ingehuurde bedrijven. Na een jaarlijkse inspectie van
onze speeltoestellen, zijn wij verplicht om dit onderhoud te laten doen door een erkend bedrijf. Er
zijn natuurlijk ook klussen die we eenvoudig zelf kunnen doen met eventuele vrijwilligers. Om te
proberen zoveel mogelijk middelen te besteden aan het onderwijs in plaats van het onderhoud,
zouden we graag wat noodzakelijk onderhoud willen uitvoeren met vrijwilligers. Dit kunnen
ouders/verzorgers van leerlingen zijn, opa's, oma's, tantes, buren of andere dorpsgenoten.
Voor onderstaande klussen hopen we vrijwilligershulp te krijgen:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

De Dakplatanen voor school moeten 2 keer per jaar gesnoeid worden in januari en juni/juli;
Hagen snoeien/knippen voor en achter het gebouw in samenwerking met buurman Bé
Temmink en de jongens van zorgboerderij “Het Boerdereitje”;
Overhangende takken snoeien aan de buitenkant van de groensingel op ons terrein in de
winter;
Haken aan de muur in de schuur (De Boshut) voor de ladder en de doelen;
Hang- en sluitwerk binnen en buiten (we zoeken nu een oplossing voor een deur die te hard
dicht gaat en daardoor uit de bus van de dranger schiet. Hiervoor is een beugel aan de muur
nodig die de deur tegen kan houden;
Een paar basis straat werk klusjes (enkele tegels op het schoolplein moeten eruit en een
aantal moeten vlakker worden gelegd;
De rode plastic stappalen willen we graag verwijderen omdat ze gevaarlijk worden door de
scherpe randen die zijn ontstaan door het vele gebruik. We zoeken iemand met een
verreiker of (sterke)mensen die deze palen willen en kunnen uitgraven;
De kleuterklas zou een verfbord (zie foto) goed
kunnen gebruiken. Deze zijn nogal duur in aanschaf.
We hopen dat er iemand is die zoiets voor ons zou
kunnen maken. We kunnen hierbij gebruik maken van
een grote werkplaats voor deze klus;

Twee keer per jaar (op een dinsdagavond en
vrijdagochtend) wordt er grondig schoongemaakt in
de school en het multifunctionele gedeelte van ons gebouw. We zoeken daarom nog
vrijwilligers die mee willen helpen bij deze klus.
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Op zaterdag 6 november houden wij onze eerste klusochtend. Tijdens deze ochtend hopen wij de
rode buizen eruit te kunnen trekken en daarbij ook wat aandacht aan het straatwerk te kunnen
besteden. Dit zal van 9:30 uur - 11:00 uur zijn. Voor deze ochtend zoeken wij:
•
•
•
•
•

3-5 sterke mensen om te graven en de buizen eruit te trekken;
een shovel of verreiker;
2 mensen die de dode beuken uit de hagen kunnen verwijderen en daarbij nieuwe struiken
kunnen planten;
2 mensen die voor iets lekkers kunnen zorgen;
2 mensen die kunnen helpen bij het te herstellen straatwerk.

Tijdens deze ochtend, kunnen uw kinderen eventueel lekker in het schoolbos spelen, wanneer er
thuis geen oppas is.
Voor vragen of om u zelf of iemand anders op te geven voor deze klussenochtend en eventuele
andere klussen, kunt u een mail sturen naar Teri Lynn Baker TLBAKER2@gmail.com.
We hopen dat we wat mensen kunnen vinden om deze klussen te klaren en danken u dan ook alvast
hartelijk voor uw eventuele overweging om deze hulp aan te bieden.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Teri Lynn Baker
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