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PLEIN-KRANT 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE SPEELSITUATIE 

 

                We zijn gestart en volop bezigWe zijn gestart en volop bezigWe zijn gestart en volop bezigWe zijn gestart en volop bezig    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stemt u ook op onze school? 

 Klik hier, tik in de zoekbalk bij plaats  

 Wildervank en stem op odab Westerschool! 

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

Actie schoolplein in de lokale media 

 

 
 

 

 

 

De lokale media, waaronder De Koerier en Parkstad Veendam, heeft uitgebreid 

aandacht geschonken aan onze actie om te komen tot een nieuw schoolplein. In mooie 

artikelen werd de actie in de spotlights gezet. 

U vindt enkele artikelen via onderstaande links: 

Parkstad Veendam 
De Koerier 

 

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. 

 

Oud ijzer actie 
 

Deze week loopt de actie oud 

ijzer, een inzamelingsactie van 

oud ijzer en metaal in 

samenwerking met SimmereN. 

Tot en met vrijdag 20 mei kunt 

u uw oud ijzer en metaal 

inleveren in een speciaal 

hiervoor geplaatst container. 

Op social media (Facebook, 

Twitter en Instagram) is de 

actie uitgebreid aangekondigd 

en kunt u lezen wat u wel en wat 

u niet kunt inleveren. 

 

 

Volgt u ons al op Social Media? 

Zo blijft u op de hoogte van en 

verbonden met onze prachtige 
school! 

In Plein-krant 1 hebben we u geïnformeerd 

over de wens van de school om te komen tot 

een nieuw schoolplein. Het uitgeven van deze 

krant was tevens het startsein van de actie Op 

weg naar een nieuw schoolplein. Naast het 

uitgeven van de Plein-krant zijn we een 

crowdfunding actie gestart en is er deze week 

een oud ijzer actie, georganiseerd in 

samenwerking met SimmereN.  

Door de ANWB zijn we genomineerd om mee 

te dingen naar een heus ANWB-verkeersplein. 

Deze actie loopt momenteel en u heeft nog 

steeds de mogelijkheid om te stemmen. 

Vanuit de provincie Groningen doen 10 

scholen mee, dat is in ieder geval al een kans 

van 1 op 10! 

De ouderraad zit intussen ook niet stil; de 

voorbereidingen voor het Grote Pleinfeest op 

15 juni zijn in volle gang. Op het plein, in de 

WOP en in de Groen van Prinstererlaan zullen 

verschillende activiteiten plaatsvinden, terwijl 

rondom de vijver aan de Valklaan een 

sponsorloop wordt gehouden..  

De totale opbrengst van het Grote Pleinfeest 

komt ten goede aan het nieuw te realiseren 

plein. 

In deze krant worden de huidige acties nog 

even herhaald; in de volgende Plein-krant 

wordt u uitgebreid geïnformeerd over het 

Grote Pleinfeest.  

 

Crowdfunding actie 

 

De Crowdfunding actie loopt ook nog steeds door. 

Via onderstaand QR-code komt u op de juiste site 

 

 
Hebt u ideeën, vragen dan wel opmerkingen 

naar aanleiding van deze Plein-krant en onze 

pleinactie? Wilt u wellicht optreden als 

sponsor?  

Dan kunt u contact opnemen met de directeur 

van de school, Han-Rogier de Vrij: 

directie.daltonwesterschool@opron.nl 

0598 – 416 132 


