Nieuwsbrief Stichting Vrienden van het Baken 1 oktober 2013

Het schooljaar is al weer een aantal weken bezig, maar voor de stichting Vrienden van het Baken is het in deze
periode nog veel terugkijken op afgelopen jaar. Na verschillende acties zijn we in de afgelopen periode bezig
geweest om het geld uit te geven. Ook hebben we nagedacht over nieuwe acties. In deze nieuwsbrief willen we
u hiervan op de hoogte brengen.

1. Sponsorloop vrienden van het Baken.
De laatste woensdag voor de zomervakantie hadden we natuurlijk de prachtige sponsorloop. Het was
een mooie dag met prachtig weer. De inzet van de kinderen was weer fantastisch. Wat hebben jullie
weer enorm veel rondjes gelopen. Ook het afscheid nemen van de kinderen van groep 8 was een mooi
moment. Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag.
Langs deze weg willen we iedereen die mee heeft geholpen aan de sponsorloop hartelijk bedanken. We
denken dan aan alle ouders, maar ook aan onze sponsoren voor deze dag: sportspectrum
(springkussens) en Albert Hein (ijs, drinken en snoepjes).
Tenslotte en bovenal willen we jullie allemaal bedanken voor de prachtige bijdrage. De opbrengst van
deze sponsorloop was fantastisch hoog: €4011,47. Een bedrag waar we stil van worden. Dank voor deze
bijdragen!
Ondertussen zijn we al druk bezig met het uitgeven van dit prachtige bedrag. De kleuters hebben
electrische puntenslijpers gekregen. Er zijn een aantal prachtige en nuttige wandkaarten gekocht voor
de bovenbouw. En ook de verf voor het schoolplein is nu betaald. De komende tijd zullen wij jullie op de
hoogte houden van alles wat we aanschaffen voor onze school.
Mocht je nu denken, oh ja ik heb het geld nog thuis liggen, dan kun je dat altijd nog door de brievenbus
doen bij de familie Wijnhorst, Klepperman 40.

2. Ten Brink Food actie.
Ook dit jaar doen we weer mee met deze actie. Deze is op 25 september van start gegaan. 30
verenigingen en stichtingen kunnen met elkaar een bedrag van €10.000 verdelen.
Bij €10 aan boodschappen ontvangt u een voucher. Deze voucher kunt u toebedelen aan een vereniging
of stichting, en dus ook aan ons! We hopen dat u hier aan denkt en de vouchers verzameld en inlevert
bij Ten Brink of bij een doos in de hal van school. Deze doos staat er vanaf volgende week.
Op deze manier hopen we weer geld op te halen om aan onze school te kunnen besteden.

3. €10.000
Als Stichting Vrienden van het Baken zijn we nu bijna 5 jaar bezig om geld binnen te halen voor onze
school. Tot nu toe een groot succes. We hebben de school al kunnen voorzien van draagbare CDspelers, digitaal schoolbord, TV’s bij de kleuters, wandkaarten, muziekinstallatie en nog veel meer.
Al met al hebben we nu voor ruim €9.500 aan geld binnen gehaald en aan de school besteed.
Dit betekend dat we dit jaar de grens van €10.000 zullen passeren. Wilt u degene zijn die ons dat zetje
geeft? Neem contact met ons op via ons mailadres!
4. Wat kunt u nog meer doen?
Misschien kent u iemand met een eigen bedrijf die een goede reclame plaats nodig heeft. Dan hebben
we bij de ingang van onze school (naast de kamer van juf Jeannette) een prachtig bord hangen. Voor
€60 kan men een half jaar op dit bord hangen. Voor €100 een heel jaar. Eventueel is sponsoring in
natura ook mogelijk. Als iemand interesse of vragen heeft, kan met contact opnemen via
vriendenvanhetbaken@ziggo.nl.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd een bedrag overmaken op onze rekening. Hiermee helpt u ons en
daarmee ook de school van uw kinderen. Dit kan onder vermelding van uw naam op onze rekening
(7397766). Wordt u ook vriend?
Vragen of opmerkingen? Mail ons: vriendenvanhetbaken@ziggo.nl.

Zo hopen we met elkaar te kunnen blijven zoeken naar mogelijkheden om onze school extra middelen te geven
om extra dingen te kunnen aanschaffen voor onze kinderen!
Bedankt voor jullie inzet.

Een hartelijke groet,
Jerrie van Leeuwen
Hugo van der Plas
Johan Wijnhorst

