Beste ouders,
Inmiddels werken we al weer even met een schoonmaakrooster en we zijn blij te merken dat er een
groot draagvlak onder de moeders is hiervoor.
Omdat er soms nog weleens onduidelijkheid is wat betreft de schoonmaakwerkzaamheden zetten
we bij deze alles nog eens op een rijtje.








De schoonmaakavonden beginnen om 19:00 uur. 20:30 uur is er koffie en als we allemaal
komen dan kunnen we om 21:30 uur stoppen.
Op deze avond graag een emmer en schoonmaakdoekjes / raamwisser meenemen.
Eén keer per jaar zullen we een apart oproepje doen om vaders te werven voor het echte
mannenwerk.
Alle moeders worden 1 x per jaar ingeroosterd. En juist omdat we nu allemaal meedoen,
hoeven we ook maar 1 keer per jaar.
Het rooster staat in de schoolgids die u begin van het nieuwe schoolseizoen ontvangt. Ook
hopen we dit rooster te plaatsen in het Wittenberg Contact, zodra er een schoonmaakavond
is. Mocht u van tevoren al weten dat u niet kunt op de datum dat u bent ingeroosterd, dan
stellen we het op prijs dat u zelf ruilt met een andere moeder. Wilt u dit dan doorgeven aan
de schoonmaakcommissie? Dit kan per mail naar schoonmaak@dewittenbergschool.nl of
telefonisch bij een van de onderstaande personen. Let op: Dus niet via de leerkracht of
school!
Als op de schoonmaakavond blijkt dat er moeders niet zijn die wel ingeroosterd staan en niet
hebben afgemeld, belt de schoonmaakcommissie altijd even om te vragen naar de reden.
Vaak is de reden dat het gewoonweg vergeten is en kunnen we deze moeder(s) voor de
volgende schoonmaakavond inroosteren.

We hopen dat we dit schooljaar weer met net zo veel animo en gezelligheid met u kunnen
samenwerken voor een schone school voor onze kinderen.
Vriendelijke groet,
Jolanda van den Bosch
Annet Duinkerken
Judith van Viegen
Erna Veldhuizen

