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Update 

Sinds het begin van dit schooljaar zijn er diverse acties gevoerd om een fantastisch plein te kunnen inrichten.
Vele kinderen, ouders en (plaatselijke) ondernemers hebben reeds hun steentje bijgedragen. Er is een
subsidie (subsidie Sportakkoord) binnengehaald en het statiegeld van de flessen blijft maar binnenkomen! 
 Het einde begint in zicht te komen, de plannen liggen er, de startblokken worden bijna neergezet.....

Zoals jullie misschien ook hebben gezien staan de bomen er treurig bij. Zij hebben óók ruimte en een goede
grond om in te groeien nodig. Schaduw en een groenere omgeving is belangrijk voor het plein. Het gaat dus
niet alleen om een aantal speeltoestellen plaatsen. Er komt nog meer bij kijken. Rondom de speeltoestellen
moet ook een veilige ondergrond komen. Er moet rekening gehouden worden met ruimte, locatie en
veiligheid. Kortom; een hoop factoren moeten kloppen voordat het plein gerealiseerd kan worden. Gelukkig is
het eind in zicht. Er is ondertussen al een prachtig bedrag waar we al heel wat mee kunnen. Nu nog een
eindsprintje inzetten!
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Mocht u, of uw bedrijf willen doneren? Neem dan contact met ons op! 
schoolplein.paletbh@hotmail.com

 

  

De geldmeter gaat gestaag omhoog! We zitten in middels op eenDe geldmeter gaat gestaag omhoog! We zitten in middels op een
bedrag van ruim bedrag van ruim €17.000€17.000
Met de Jantje Beton lootje, de sponsorloop, de lege flessen enMet de Jantje Beton lootje, de sponsorloop, de lege flessen en
door de sponsoren!door de sponsoren!  

Geldmeter
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Geld doneren als bedrijf of particulier? Neem contact met ons op en we overleggen de mogelijkhedenGeld doneren als bedrijf of particulier? Neem contact met ons op en we overleggen de mogelijkheden

  
  

schoolplein.paletbh@hotmail.com

Sponsoren

Fancy Fair 21 mei

heb je of ken je iemand met een eigen onderneming en wil je een kraam vullen om je producten        

en/of ben je ondernemer en wil je een prijs sponsoren voor de loterij?
of lijkt het je leuk om deze dag te helpen bij één van de verschillende activiteiten?
 hou je van bakken en wil je baksels doneren?
of heb je een ander leuk idee waarmee je kan helpen?

We gaan nog een laatste grote actie organiseren voor het schoolplein: een fancy fair!
Deze wordt georganiseerd op zaterdag 21 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur. We hopen hiermee

een groot publiek te kunnen trekken om zo nog een mooi bedrag op te halen.
Er zal van alles te doen zijn, zoals een spelletjeshoek voor de kinderen, kramen gevuld met

leuke (2e hands) spullen, beautyhoek, loterij en nog veel meer! 
 

Maar om dit allemaal voor elkaar te krijgen, hebben we jullie hulp nodig:
 

        te verkopen waarvan een  deel van  de opbrengst voor het schoolplein is?

 
...dan horen we dat heel graag! Stuur een mail naar schoolplein.paletbh@hotmail.com

 
Ook zijn we op zoek naar mooie (2e hands) spullen zoals speelgoed en boeken (let op: geen kleding).

De opbrengst hiervan is volledig voor het schoolplein. Indien de spullen over zijn na de fancy fair
zullen deze gedoneerd worden aan een goed doel. Deze spullen mogen op school ingeleverd worden

vanaf maandag 16 mei in het ronde lokaal.
 

Wil je meer informatie stuur dan ook gerust een mail of schiet ons (Ellen, Melissa, Annemieke of Sharine) aan bij school!


