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Beste ouders,  

Allereerst, hartelijk bedankt dat jullie deelnemen aan het “engagement-poetsen” binnen onze 
school. Dankzij jullie inzet bekomen we als school extra financiële ruimte, waardoor we 
jaarlijks heel wat extra middelen vrij kunnen maken voor de kinderen!  

Zoals elk schooljaar krijgt u een poetslijst, voor volledig schooljaar, waarop uw naam, in 
beurtrol, ingeschreven staat. Nu vrijdag start de eerste beurt.  

Op de lijst vind je een aantal keer je naam terug. Sommige mensen zullen meer aan bod 
komen dan anderen, dat heeft te maken met familie-aangroei en de klasgrootte. 
De families met kinderen in diverse klassen staan maar in 1 klas op de lijst. De klassleutel 
wordt op vrijdag meegegeven met uw spruit. Op vrijdagavond en in het weekend kan er 
gepoetst worden. Op maandagmorgen vindt de leerkracht de poetssleutel opnieuw in de 
boekentas.  

Materiaal: “Veerle” zorgt er telkens voor dat alle klassen voorzien worden van proper 
materiaal. Alles staat steeds klaar in de klas. Je hoeft dus niet meer op ‘zoek’ te gaan naar 
de poetsproducten.  
Iedere leerkracht maakte ook een ‘steekkaart’ met extra info (een handige tip van enkele 

ouders). Deze is terug te vinden in één van de emmers OF op een duidelijke plaats in de 
klas.  
Een stofzuiger is er per graad. Zie je deze even niet staan, ga dan piepen in de andere klas.  

Ouders die op vrijdagavond poetsen kunnen hun kinderen uiteraard gratis in de opvang 
laten. Wel moet je dit melden aan de persoon die de opvang leidt (Marleen – Mieke - Veerle).  
Je mag ook je kinderen bij je houden in de klas, maar ze kunnen niet vrij over het domein 
dwalen, dit om verwarring met de opvang te voorkomen.  

Kun je, wegens andere planning je poetsbeurt niet opnemen, dan kun je met andere ouders 
onderlinge afspraken tot wisselen maken. Verwittig dan ook de leerkracht.  

 

Wij zijn ons bewust dat het poetsen van de klas een extra inspanning vergt van alle ouders. 
Samen school maken. Bedankt!  

Ellen  

 


