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PLEIN-KRANT
OP WEG NAAR EEN NIEUWE SPEELSITUATIE

odab Westerschool wil graag vernieuwde
speelplekken

Als school hebben we de wens om het schoolplein
aan de kant van de Oeverloper om te toveren tot
een droomplein. Een plein waar volop met heel
veel plezier gespeeld gaat worden. Met 1 groot
centraal toestel, een schommel en duikelrekken.
Naast deze speeltoestellen blijft er voldoende
ruimte over voor het spelen van verschillende
(bal-) spellen. Kortom: een plein waar we trots op
kunnen zijn!
Naast de aanpak van het ‘grote’ plein willen we
tevens samen met de buurt en gemeente bekijken
hoe we de WOP kunnen upgraden. Sinds de
invoering van het vijf-gelijke-dagen-model maken
we intensief gebruik van deze prachtige speelplek
en we zien zeker mogelijkheden om het spelen hier
nog aantrekkelijker te maken.
Voor het kleuterplein melden we ons nogmaals
aan voor de actie Maak kans op een ANWBVerkeersplein. Tussen 9 en 24 mei kan er op onze
school worden gestemd. We hopen dat iedereen
dat massaal gaat doen.

Een voorbeeld van een verkeersplein
(let op: dit is niet ons schoolplein)

Eén van de acties die
de school doet is het
opstarten van een
crowdfunding actie.
Scan de QR0-code
hiernaast en u komt
direct op de juiste
websitepagina.

Zo zou het schoolplein aan de kant van de Oeverloper er met uw hulp uit kunnen zien

In september 2022 gerealiseerd?!

Wanneer willen we dit daadwerkelijk
gerealiseerd hebben? September
2022 en beslist niet later. Onze
kinderen verdienen namelijk een plein
waar ze tussen de lessen door hun
energie kwijt kunnen en de school en
de buurt verdienen een plein waar het
trots op kan zijn. Een plein is toch de
eerste indruk, die je aan de (nieuwe)
ouders geeft.
Om een dergelijk plein te kunnen
realiseren zijn financiën nodig. Een
deel van de financiën komt voor
rekening van Scholengroep OPRON.
Het overige deel komt voor eigen
rekening. Hiervoor wordt een deel van
de opbrengst van het oud papier
beschikbaar gesteld. Maar dan zijn we
er nog niet. En daarom zijn we op zoek
naar ideeën, naar bronnen en
misschien wel op zoek naar jou! De MR
van odab Westerschool neemt graag
het voortouw, maar vraagt daarbij wel
uw hulp.

Wat gaan we doen:
- De ouderraad organiseert een groot
pleinfeest op 15 juni, waarvan de gehele
opbrengst naar het nieuwe plein gaat;
- We starten een crowdfunding actie

(zie QR-code elders op deze pagina);
-

We zamelen in samenwerking met
SimmereN Schroot BV in de week van 16
tot en met 20 mei oud ijzer en metaal in.

Wat kunnen we doen:
- Aanspraak
maken
op
daarvoor
beschikbare subsidies (gemeentelijk,
provinciaal dan wel landelijk);
- Op zoek naar sponsors in de buurt;
- Aanschrijven van zogeheten serviceclubs.
En hier kunt u wellicht een rol in spelen. Bent u
die netwerker, die in het web van subsidies de
paden weet te bewandelen? Bent u lid van een
serviceclub en kunt u vanuit die hoedanigheid
een (bemiddelende) rol spelen? Of bent u
wellicht de sponsor, die de naam van het eigen
bedrijf willen koppelen aan het speelplein.
Herkent u zich in 1 van hierboven beschreven
rollen? Of heeft u wellicht nog meer ideeën? Dan
kunt u contact opnemen met de directeur van de
school, de heer Han-Rogier de Vrij (0598 – 416
132)
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In gesprek met de buurt en de gemeente om
samen te bekijken hoe de WOP nog
aantrekkelijker te maken

Wellicht nu wel een
verkeersplein?

De WOP is inmiddels een zeer geliefde
speelplek van de leerlingen van odab
Westerschool geworden. We maken hierbij
optimaal gebruik van WOP 1 (het speelveld),
WOP 2 (de schommels) en WOP 3 (de
glijbaan). Samen met de buurt en de
gemeente
gaan
we
kijken
welke
mogelijkheden er zijn om de WOP eventueel
te kunnen aanpassen, zodat dit een nog
aantrekkelijkere speelplek wordt.

We melden onze school dit jaar weer aan
voor de actie Maak kans op een ANWB
Verkeersplein. Als we worden uitgekozen
kan vanaf 9 mei worden gestemd op onze
school, waarbij we zowel in de periode
vooraf als tijdens de stemperiode flink van
ons zullen laten horen om maar zo veel
mogelijk stemmen te ontvangen. Mochten
we als winnaar uit de bus komen, zal het
plein in de periode van 4 juli t/m 15 augustus
worden
gerealiseerd,
waarna
eind
september de feestelijke opening volgt.
Daarnaast zien we graag de speelauto
opnieuw geverfd en de balken vernieuwd.
Ondanks het feit dat deze auto inmiddels een
old-timer genoemd kan worden, blijft het
een favoriet speeltoestel van onze kinderen.

FINANCIERING

Welke rol kunt u spelen rondom de financiering van het
schoolplein?
De kosten van een schoolplein, zoals afgebeeld op pagina 1, bedragen ruim €32.000,00. Een deel hiervan, te weten €15.000,00, komt voor
rekening van Scholengroep OPRON. Het overige deel dient door de school zelf te worden bekostigd. Hier is binnen de schoolbegroting geen
budget voor. Via acties en dergelijke zullen we ruim €17.000,00 zelf moeten realiseren. In mei
houden we hiervoor een oud ijzer inzamelingsactie. In juni organiseert de ouderraad een pleinfeest
Financiering plein
waarvan de gehele opbrengst naar het nieuwe schoolplein gaat. Een deel van de opbrengst van het
oud papier zal eveneens worden gebruikt voor de realisatie van een nieuw schoolplein
Dan zijn we er nog niet. We kijken ook naar andere mogelijkheden. En daarvoor schakelen we
graag uw hulp in. Wellicht bent of kent u een sponsor die een donatie zou willen doen. Als
tegenprestatie kan de naam van het bedrijf worden genoemd op onze website. Ook is het mogelijk
om een sponsorbord op het hek rondom het schoolplein te plaatsen. Wellicht maakt u deel uit van
Bijdrage OPRON
een serviceclub en kunt u vanuit die hoedanigheid een rol spelen. Of u weet de wegen naar de
Opbrengst pleinfeest
subsidies goed te bewandelen en kunt ons helpen om hier aanspraak op te doen.
Herkent u zich in één van bovenstaande profielen of heeft u ideeën om het benodigde bedrag bij
Bijdrage oud papier
elkaar te krijgen? Neem dan contact op met de directeur van de school, de heer Han-Rogier de Vrij
Nog te realiseren
(0599 – 416 132).
Samen zullen we er voor zorgen dat de kinderen vanaf de start van het schooljaar 2022-2023 een geweldig speelplein hebben.
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