
1.  
 
Kerkstraat 1/ Postbus 100 
9581 TV/ 9580 AC Musselkanaal 
0599 – 412516 
lindenborgh@sgperspectief.nl  
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Iedere eerste vrijdag van de maand, halen de OPA (Oud Papier)-ers van CBS de Lindenborgh 
oud papier op in Musselkanaal e.o.  Daarvoor huurt de school 4 auto’s met chauffeurs. Wij 
regelen als OPA commissie, per auto 2 lopers en één bijrijder. Iedere maand hebben we dus 
12 vrijwilligers nodig. We doen daarvoor een beroep op je. Hierbij is het zeker niet de 
bedoeling dat je iedere maand meegaat. Sterker nog, we proberen zo veel mogelijk ouders 
en verzorgers minimaal 1x per jaar mee te krijgen. 
 
Het geld dat met  Oud Papier (OPA) opgehaald wordt, komt ten goede aan de school en 
daardoor aan alle kinderen. We leveren een bijdrage aan onder andere extra lesmateriaal, 
spelmateriaal, festiviteiten, schoolreis (kosten bus), schoolkamp, afscheidscadeau voor 
groep 8, enz. 
 
Hoe gaat het in z’n werk? 
Ruim van te voren maakt de OPA-commissie een selectie aan vrijwilligers. We proberen 
daarbij zo veel mogelijk vrijwilligers gespreid in te zetten zodat iedereen een keertje mee 
kan. Deze mensen worden als eerste telefonisch benaderd. Daarna wordt een algemene 
oproep gedaan in de OPA whatsappgroep. Voor toevoeging tot deze groep wordt u te zijner 
tijd om toestemming gevraagd.  
 
Loop of rijd je mee, dan staat vrijdagavond om half 6 de koffie klaar in de 
gemeenschapsruimte van de school. Hier worden de routes verdeeld onder de lopers en de 
bijrijders.  
Om zes uur gaan de wagens rijden en we proberen tussen half negen en negen uur weer 
terug te zijn. Daar word je uitgenodigd voor een hapje en drankje in de school. Dit wordt 
verzorgd door 
twee leerkrachten. Om uiterlijk elf uur sluiten de schooldeuren. 
 
Regelmatig doen wij als OPA-commissie een oproep aan alle ouders en verzorgers om deel 
te nemen aan een oudpapierloop. Daarvoor raken we graag met u in contact om e.e.a. uit te 
leggen.  
 
OPA heeft de volgende contactpersonen namens de ouders: Henk Middelkamp (06-
41743451), Harold Sanders (06-15631425), Rene Koorn (06-53727282) en Jaap Kamies (06-
24418180).  
 
 



Heeft u interesse of vragen dan kunt u dat rechtstreeks, persoonlijk kenbaar maken via 
telefoon of whatsapp. Namens het schoolteam neemt meester Jan Boels deel aan het OPA-
overleg. 
 
Of wij bellen jou! Maar dan moet je in het kader van de privacywet middels dit formulier 
schriftelijk toestemming geven aan de school om je telefoonnummer aan de OPA-commissie 
te verstrekken.  
 
Wilt u dit briefje ingevuld retourneren aan school? Uiteraard heeft u te allen tijde het recht 
deze machtiging weer in te trekken. 
 

Datum: 
 

Naam:  Handtekening: Telefoonnummer(s): 

Geeft   wel / niet   toestemming  (doorhalen wat niet van toepassing is) aan CBS de 
Lindenborgh mijn telefoonnummer te verstrekken aan de OPA commissie om u 
telefonisch te kunnen benaderen. 

 
Met vriendelijke groet, 
de OPA commissie 
 


