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PLEIN-KRANT 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE SPEELSITUATIE 

 

    Kledingactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zo gaat het schoolplein aan de kant van de Oeverloper er met uw hulp uitzien! 

Wat een succes! 

 

 
 

 

 

 

Wat kunnen we terugkijken op een geweldig Pleinfeest met voorafgaand de 

sponsorloop. En als we het over succes hebben, praten we in eerste instantie niet eens 

over opbrengsten. We hebben vooral genoten van een festival-achtige sfeer, waarbij 

kinderen, ouders, verzorgers en buurtgenoten elkaar konden ontmoeten. De spellen, 

het eten en drinken en het weer: alles werkte mee om van het Pleinfeest een 

succesnummer te maken. 

Iedereen die hier aan heeft bijgedragen willen we dan ook hartelijk danken! 

 

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. 

 
 

Opbrengst Pleinfeest 
Naast een hoop gezelligheid was 

het Pleinfeest ook wat opbrengst 

betreft een groot succes. De 

sponsorloop voorafgaand aan het 

feest heeft ruim €6.000,00 

opgeleverd, terwijl het Pleinfeest 

de €3.000,00 aantikte.  

Naast de opbrengsten van het oud 

papier, het oud ijzer en de 

crowdfundingactie betekent dit 

dat we nu al kunnen zeggen dat er 

in september gestart kan worden 

met het realiseren van ons 

droomplein! 

  
 

 

 

Wat mag er WEL in de zakken:  

Schone kleding (zowel baby, kinder en volwassen), 

schoenen (per paar, aan elkaar genoopt of met tape), 

lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, 

knuffelbeesten, handtassen riemen en ceinturen.  

Wat mag er NIET in de zakken:  

Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. 

Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, 

tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, 

bedrijfskleding, speelgoed en matrassen. Natte zakken 

kunnen wij niet accepteren en zullen wij niet 

meenemen. 

De actie loopt gedurende de maand september, waarna 

op vrijdag 30 september de kledingzakken worden 

opgehaald.  
 

Helaas… niet gewonnen 
Helaas hebben we vanuit de ANWB het bericht gehad, 

dat we niet tot de winnaars van een ANWB-

Verkeersplein behoren.  Dat is natuurlijk jammer, maar 

volgend jaar proberen we het gewoon opnieuw. 

Nogmaals dank voor iedereen die op ons heeft 

gestemd 

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 

 

Oproep: sterke hulpvaders en -moeders gezocht! 

Eind september zal gestart worden met het plaatsen van 

de speeltoestellen. Hiervoor dienen echter de tegels en 

de speeltoestellen wel verwijderd te worden. Wie heeft 

er belangstelling voor de tegels (ruim 100m2)? Wie 

heeft er belang bij het huidige speeltoestel? 

En vooral….wie wil/kan zaterdag 24 september 

meehelpen om de tegels en het speeltoestel te 

verwijderen? 

Na de zomervakantie zal deze oproep nog een aantal 

keer voorbij komen, maar noteer alvast zaterdag 24 

september in uw agenda. 

 

We zijn een heel eind, sterker…. we zijn er 

bijna 

Zoals de geldmeter op het zogeheten pleinbord 

bij de rode balie aangeeft, zijn we een heel 

eind op weg om de ontbrekende €10.000,00 te 

halen. In amper 3 maanden tijd is dat een 

geweldig resultaat waar we met z’n allen 

enorm trots op mogen zijn!  

Volgend jaar: 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

Na de zomervakantie vindt in 

samenwerking met Bag2school 

een kledingactie plaats. 

Bag2school is gespecialiseerd in 

het hergebruiken van gebruikte 

kleding. Als school ontvangen we 

30ct per kilo. Dit zal tevens de 

laatste actie zijn om ons 

droomplein te kunnen realiseren 

Westerschool Toppers! 


