De grote SPONSORACTIE
Zoals in NIEUWSBRIEF 2 al aangegeven konden door corona de plannen die we hadden niet
doorgaan. O.a. geen eindfeest met een grote fancyfair.
Gelukkig kwamen de subsidies wél binnen en konden we een start maken met de aanleg.
In plaats van de fancyfair hebben we nu een aantal alternatieve ideeën bedacht om toch
samen met ouders en kinderen het geld, dat nodig is om het plein aan te kunnen leggen en
in te richten bij elkaar te krijgen.
Donderdag is dat met de kinderen besproken en inmiddels komt er al geld binnen van de
acties die de kinderen hebben bedacht.
Wat zijn we allemaal van plan….?
1. De MAGDALON-MARKT

Elwin Vreeke (vader van Dévin en Silvan)
had de speciale website al gemaakt
(www.speelplein-magdalon.nl) en heeft
daar nu een webwinkel aan toegevoegd:
de “Magdalon-Markt”.
Een digitale rommelmarkt!
Iedereen kan er spullen kopen en verkopen.
Op de site staat een uitgebreide toelichting
op hoe dat allemaal werkt; hoe je spullen
te koop kunt aanbieden én hoe je spullen
koopt.
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het schoolplein.
2. ADOPTIEPLAN.
Donderdag heeft elke groep één onderdeel van het nieuwe plein gekozen, waarvoor ze gaan
sparen. Ze hebben allerlei acties bedacht om dat voor elkaar te krijgen en jullie hier vast al
enthousiast over verteld. In de klas wordt bijgehouden hoeveel er is opgehaald.
Groep 1-2 gaat sparen voor een ‘knuppelpad’ (een pad van balkjes waar je als een soort
bruggetje over heen kunt lopen).
Groep 3-4 gaat sparen voor een klimwand op het onderbouwplein.
Groep 5-6 gaat sparen voor de picknicktafel, die bij het speelhuis komt (dat is het kleine
open gedeelte naast de kleuterschuur).
Groep 7-8 spaart voor de watertafel die bij de zand-waterspeelplaats komt.
Daarnaast komt er ook nog een buitenzandtafel, een buitenkeukentje en een boomtafel (als
buitenlokaal). Ook de duikelrekken komen allemaal terug op het onderbouwplein, aan de
moestuinkant. Achter en om de grote schommel heen komt een klein speelbos.
3. Sponsorloop/-tocht
Volgende week woensdag en donderdag gaan de kinderen een sponsortocht doen tijdens de
gymlessen. Ofwel een aantal rondjes hardlopen in de gymzaal óf een aantal rondjes op de
skeelers of de step bij Sandenburgh. Hierover volgt nog nader bericht.
4. ‘Bedel’-acties
De kinderen krijgen allemaal flyers mee met de vraag aan de ouders die nog naar het werk
gaan (in deze tijd zijn dat er helaas wat minder) om daar een bedelpot neer te zetten en met
de flyer aan collega’s te vragen bij te dragen aan het schoolplein.
De kinderen van groep 7/8 gaan ook een bedelbrief bezorgen bij de Veerenaren met de
vraag om financieel bij te dragen aan ons mooie schoolplein.

Én we gaan ondernemers in Veere vragen om mee te werken volgens het concept van de
Drukkerij: als ouders/kinderen tussen nu en 1 januari iets kopen in een winkel of restaurant
en ze leveren hun bonnetjes in op school, dan betaalt de ondernemer 10% van de bonnetjes
aan school. De ondernemers krijgen daardoor ‘klanten’ en de school krijgt extra geld voor
het plein!
De brief gaat deze week uit. Zodra de ondernemers bekend zijn wordt dat vermeld op de
website!
Voortgang schoolplein
Op dit moment wordt er gewerkt aan een werkplan en planning voor alle klussen die nog
moeten gebeuren.
Het plan is om het werk in vier dagen te doen. Overdag door de aannemer en ’s avonds door
3 á 4 vrijwilligers/ouders.
Deze week wordt het plan besproken met de nieuwe aannemer.
We hopen dat in november nog te kunnen uitvoeren!
Het aanplanten van bloemen, bomen en struiken willen we in februari/maart plannen.
En misschien kunnen we dan eind van het schooljaar weer een feest organiseren om het
plein officieel te openen!

