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Richtlijn ophalen oud papier van de Dobbe 

 
 
Vooraf 
 
We prijzen ons gelukkig, dat wij als school al heel erg lang het oud-papier in Gasselte mogen ophalen. 
Dit gebeurt op de tweede zaterdag van de maand. Voorafgaand aan een nieuw schooljaar ontvangen 
de bewoners van ons dorp en u als ouder(s)een schema met daarop de data wanneer het oud papier 
opgehaald wordt.  
 
De kinderen van De Dobbe profiteren van deze inkomsten van het oud papier. We krijgen van het 
recyclebedrijf van den Hende een kiloprijs. Dit verschilt per jaar en de gemeente doet er nog een 
kleine subsidie bij. Per jaar zijn deze inkomsten mooi meegenomen. De ouderraad kan daardoor de 
bijdrage van o.a. de schoolreizen aanvullen met een gedeelte van het geld, dat dankzij het oud papier 
binnenkomt. Daarnaast kunnen er ook andere dingen voor onze kinderen worden georganiseerd, 
zoals het Nationaal schoonbijt, de Paasbrunch en iets extra’s met de kerstviering of extra materiaal. 
 
Communicatie 
 
Als toekomstige ouders van onze school wordt u bij de intake geïnformeerd over het ophalen van het 
oud papier. Ook staat er een vermelding in onze schoolgids. 
 
Het ophaalschema 
 
Om het jaarrooster van het ophaalschema rond te krijgen maakt de school een rooster waarbij u 
ingedeeld wordt. Het kan natuurlijk voorkomen, dat u vanwege lichamelijk klachten ons niet kan 
helpen. Dan verzoeken wij u om dit even met de directeur te overleggen.  
 
 
De afspraken 
 

1.   Indien u bent ingeroosterd en u heeft andere afspraken! 
- Wilt u zelf even op de lijst kijken wie er met u kan ruilen of is er iemand uit uw omgeving die 

kan meehelpen (géén kinderen onder de 18 jaar!) Dit mag ook een familielid zijn. 
- Wilt u de vervanging dan doorgeven aan de directeur. 

directie.dobbe@primah.org 

                 0599 564750  
                Aanwezig van maandag t/m donderdag 

2.   U ontvangt vroegtijdig van de school een herinneringsbericht, dat u bent ingedeeld. 
3.   Vertrek is altijd om 8.30 uur vanaf de school.  
4.   De leider ontvangt vroegtijdig een route.  

 
 
 
Wij hopen op een prettige samenwerking.  
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