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Terugblik Fancy Fair 

De laatste actie van vorig schooljaar was de Fancy Fair. Het was een prachtige dag met enthousiaste
vrijwilligers, waarvoor nogmaals dank! Er stonden allerlei kramen: sieraden, kinderoorbellen, tweedehands
speelgoed/boeken, nieuw speelgoed, groente en fruit, planten, bloemen en broodjes pulled pork. Ook hadden
de kinderen van groep 7 zelfgemaakte koekjes, muffins en ander heerlijk eten die ze verkochten in hun eigen
kraam. 
De kinderen hebben zich goed vermaakt bij de spellen, het springkussen en zich laten mooi maken bij de
glittertattoos, nagellakkers en schminkers. Ook zijn er werkelijk prachtige prijzen gewonnen bij de loterij die
door verschillende bedrijven waren gedoneerd (zie hieronder!). Kortom, een heerlijke dag.

Aan het einde van de dag hebben we €2400 kunnen tellen wat we natuurlijk hard kunnen gebruiken. 

                                                                         
  Genieten jullie nog even mee met de foto's?

SCHOOLPLEIN
NIEUWSBRIEF

OBS HET PALET
 

Mocht u, of uw bedrijf willen doneren? Neem dan contact met ons op! 
schoolplein.paletbh@hotmail.com

Pediqueen

Shoeby

Magic moments
ChefStef Fotografie

Vers van Voorne

Slagerij van der Toorn

Alexanderhoeve

Bowling Hellevoetsluis

All Smiles

CreaDoor

Creative byBeau

Top1Toys Esperanza Deseo

Phalaenova 

De ontwerpmeisjes
Biokwekerij Poldervaart

De sponsoren van de loterijprijzen

mailto:schoolplein.paletbh@hotmail.com


Mocht u, of uw bedrijf willen doneren? Neem dan contact met ons op! 
schoolplein.paletbh@hotmail.com

 

De geldmeter is weer bijgevuld.De geldmeter is weer bijgevuld.  
We zitten inmiddels op een bedrag van ruim We zitten inmiddels op een bedrag van ruim €20.000!€20.000!
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Wat nu?  
 

Het opgehaalde bedrag met de acties en de sponsors is natuurlijk prachtig maar vergis je niet dat een
schoolplein vernieuwen erg veel geld kost. Het aanschaffen, plaatsen, verwijderen van de huidige
toestellen en het egaliseren van de grond kost nu eenmaal veel geld en daarom kunnen niet alle wilde
plannen uitgevoerd worden die er in eerste instantie waren. Het afgelopen jaar zijn er naast de zichtbare
acties ook andere contacten en mogelijkheden gezocht en voor een deel ook gevonden. Zo hebben we
nog een aantal subsidies voor elkaar kunnen krijgen en is er vanuit het schoolbestuur nog een grote
bijdrage gekomen. Met dit allemaal erbij kunnen we toch nog iets moois neerzetten. 

Veel langer kunnen wij, maar met name de kinderen, niet wachten. En daarom zal er in week 41 gestart
gaan worden met het aanpakken van het plein! Samen met de leerlingenraad is er een hele toffe klimboot
uitgezocht. De zandbak zal worden vernieuwd en voorzien van een schaduwdoek. Ook zal er een wip en
duikelrek worden geplaatst. Onder de speeltoestellen wordt er kunstgras geplaatst.
De realisatie van het schoolplein zal uitgevoerd worden door IJreka. Dick Klok Cultuurtechniek zal het
voorbereidend werk doen. Ook zullen de twee dode bomen vervangen worden door nieuwe bomen. 

Kortom, er gaat een hoop werk verzet worden in de weken rondom de herfstvakantie. We kijken nu al uit
naar de spelende kinderen op het nieuwe plein!
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Sponsoren


