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PLEIN-KRANT 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE SPEELSITUATIE 

 

    Oud ijzer actie groot succes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Het Grote Pleinfeest 15 juni 2022 

 

 
 

 

 

 

U heeft er vast al over gehoord en gelezen: woensdag 15 juni vindt het Grote Pleinfeest 

plaats!. De ouderraad is al weken druk bezig met de voorbereidingen hiervoor en het 

belooft voor iedereen (leerlingen, ouders, buurtbewoners en overige 

geïnteresseerden) een geweldig dag te worden.  

Er zal om 12.00 uur worden gestart worden met een sponsorloop om de vijver, 

grenzend aan de Overloper en de Valklaan. Vervolgens barst in de WOP 

(WijkOntmoetingsPlek) om 14.00 uur het Grote Pleinfeest los, dat pas om 17.00 uur zijn 

einde kent. 

 

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. 

Programma Grote  

Pleinfeest 
 
12.00:  start sponsorloop groepen 

 1 t/m 4 

13.00:  start sponsorloop groepen 

 5 t/m 8 

14.00 Start festiviteiten in de 

 WOP 

15.00  Rad van Fortuin ronde 1 

16.00 Rad van Fortuin ronde 2 

 
Voor €5,00 kunnen kinderen/ouders 

een strippenkaart kopen, waarmee ze 

alle spelletjes kunnen spelen en 

tevens een ijsje en suikerspin kunnen 

halen. Big mouth lion, bibberspiraal, 

kip vangspel en Parrot Basket zijn 

voorbeelden van de spelletjes die 

gespeeld kunnen worden.  

 

Daarnaast kunnen kinderen tegen een 

kleine vergoeding geschminkt 

worden en worden er haarlokjes en 

tattoos gezet. 

 

Uiteraard kunt u ook terecht voor eten 

en drinken. Wat dacht u van een 

heerlijke hamburger? 

 

U kunt tijdens het Grote Pleinfeest 

niet pinnen. De kaarten dienen 

contact betaald te worden en voor de 

overige activiteiten en eten en 

drinken kunt u speciale 

Westerschool-munten aanschaffen. 

 

Heeft u de mystery boxen 

overigens al gezien op social 

media? 

De prijzen van de boxen variëren 

van €2,50 tot €35,00 en op is op! 

De oud-ijzeractie, georganiseerd in samenwerking met 

SimmereN, is een groot succes geworden. Na één week 

was de gehele container gevuld met oude 

wasmachines, fietsen, tuingereedschap, speelmateriaal 

en overige ijzer en metaal voorwerpen. Bij de 

aanbieders zijn de garages, schuren en zolders weer 

oud-ijzervrij; de penningmeester kan bijna €500,00 

bijgeschreven zien op de rekening ten behoeve van de 

realisatie van een nieuw schoolplein. Win-winsituatie 

dus. 

Iedereen die heeft bijgedragen aan het vullen van de 

container: hartelijk dank! 

 

 

Stemronde gesloten 
Tot 25 mei kon er gestemd worden op onze school om 

zo voldoende stemmen bij elkaar te krijgen voor een 

ANWB-Verkeersplein. Bijna 100.000 hebben de 

afgelopen tijd hun stem uitgebracht op hun favoriete 

school en we hopen natuurlijk dat daar een groot 

aantal stemmen voor ons bij zit. De top 3 per provincie 

wordt bepaald door het aantal geworven stemmen en 

de motivering op het aanvraagformulier. Uiteraard 

wordt ook gekeken naar het aantal leerlingen. De 

Adviescommissie van het ANWB Fonds bepaalt 

uiteindelijk welke school er per provincie met een  

ANWB Verkeersplein vandoor gaat. 

Nog even geduld dus…. 

 

Crowdfunding actie 
 
De Crowdfunding actie loopt ook nog steeds door. Via 

onderstaand QR-code komt u op de juiste site. 

Inmiddels hebben we ruim €200,00 opgehaald 

 

 

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 

Allen hartelijk voor uw 
stem op onze school 

       

Dringend verzoek: 

Welke ouder(s) kan/kunnen aanstaande 

woensdag meehelpen? Dit kan gedurende een 

blok (14.00 – 15.30 en 15.30 – 17.00) of de 

gehele middag vanaf 13.30 uur. 

Aanmelden bij juf Tjitske, 

tjitskeslootweg@opron.nl) De speciale Westerschoolmunten 


