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In dit nummer:
Voor onze familiedag waren er 691 inschrijvingen. Er
Familiedag.

waren 442 mama’s en papa’s ingeschreven. 249 kinderen hebben op deze dag hun hartje kunnen ophalen.

Weetjes waar
soms aan gezondigd wordt.

205 werknemers zijn met hun gezin komen genieten
van deze fijne dag. Onze cateraar ‘Den Bougondiër’
heeft zowel onze vegetariërs als onze vleeseters op
hun wenken bediend. De Ketnetband en Cookies and

Wij staan op de
kaart.

cream speelden de pannen van het dak. Iedere werknemer heeft als aandenken

aan deze dag nog een

leuke goodiebag mee naar huis gekregen.
Tips & tricks.
Dag van de
poets.

Maak duidelijke
afspraken!
Nieuwe gezichtjes!

Tevreden klanten en werknemers zijn de
motor van iedere onderneming.

Ga steeds kennismaken bij je vaste klanten en wees
steeds correct en stipt.
Geef alle wijzigingen aan je uurrooster aan ons door!
Vul je schema correct in.
2 keer per maand (rond de 1ste en rond de 15de)
zien wij jullie graag eens binnenkomen, zodat de
cheques tijdig worden afgegeven en jullie het postvak
kunnen komen leeghalen.
Overuren dienen aan het kantoor de dag dat ze
worden gedaan doorgegeven te worden.
Bij ziekte dien je de eerste klant en het kantoor zelf
op de hoogte te brengen.

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Uitleg werkschema: indien je ziek bent of verlof hebt
dien je dit op je werkschema in te vullen (Z = ziek
en V = verlof) in de kolom van de gewerkte uren.

Ons klantenbestand groeit gestaag verder, we zitten momenteel aan 2568 klanten.
Ook onze teller bij onze werknemers
tikt aan. Wij hebben inmiddels al 426
werknemers in dienst.
Ken je nog mensen die een job in de
poetssector wel zien zitten, of ken je nog
gezinnen die een helpende hand in het
huishouden kunnen gebruiken, geef dan
gerust ons adres door.
Wij gaan er samen voor!
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Wist je dat afwasmiddel ook helpt tegen piepende deuren? Doe een druppeltje
afwasmiddel op het scharnier en open en sluit de deur een paar keer en het gepiep is weg.
Blokjes voor de vaatwasser bevatten behoorlijk wat chemicaliën. Berg deze zeker
weg buiten bereik van kinderen want de felle kleurtjes zien er zeer aantrekkelijk
uit voor kindjes.
Wanneer chloorbleekmiddel in contact komt met een (zure) allesreiniger kunnen
er gevaarlijke chloorgassen ontstaan. Ook mengen van restjes verschillende
schoonmaakmiddelen kan een gevaar met zich meebrengen.
Gebruik nooit wasverzachter om de microvezeldoekjes en –dweilen te wassen
want deze beschadigen de vezels en het materiaal verliest zijn werking.

“De
wereld
is
veel
mooier

Dankzij jou kunnen we van de vloer eten!
In het tijdperk van vooruitgang moet letterlijk en
figuurlijk alles vooruitgaan en perfect gedaan zijn.
De dag van de schoonmaak is de dag van de poetshulpen. Ons petje gaat af voor alle poetshulpen, die
tijdens deze tropische temperaturen zo hard gewerkt hebben. Daarom ligt er op het kantoor voor
iedereen een kleine attentie klaar vanaf 20/06/2018.

als
er een

De vakantieperiode komt eraan en om alles
goed te laten verlopen vragen wij jullie om
steeds alles op de correcte manier door te
geven!
Breng steeds het kantoor en je klant schriftelijk op de hoogte van je vakantie.
Indien er een klant verlof aan jouw doorgeeft dient dit ook steeds aan ons gemeld
te worden -> maak hierover goede afspraken met je klanten! Laat voor de veiligheid
steeds je klant zijn of haar verlof aan ons
schriftelijk doorgeven.

poetshulp
in
huis
is!”

Jullie zullen het misschien al hebben opgemerkt: onze 2 dames van het onthaal (Lien
Dierckx en Larissa Royens) zijn in blijde verwachting.
Hierbij willen wij jullie meedelen dat het onthaal tijdelijk zal overgenomen worden
door onze 2 nieuwe krachten Annelies Claes (zie foto rechts) en Sofie Bauweraerts
(zie foto links). Wij wensen onze nieuwkomers alvast heel veel succes met deze
nieuwe uitdaging!

Verlof
schriftelijk
doorgeven aan
alle betrokken
partijen!

