Beste ouders/verzorgers van De Bonkelder en De Utskoat,

De statiegeld flessenactie
Wat zijn er veel flessen ingeleverd! En dan zijn we natuurlijk allemaal nieuwsgierig naar de
opbrengst. De scholen hebben samen voor € 360 statiegeld bij elkaar gebracht en bij de Poiesz is
totaal voor € 334 aan flessenbonnen ingeleverd. De auto’s zaten soms propvol met al die flessen! De
kids hielpen altijd heel goed mee de flessen in te laden. Steeds erg enthousiast en altijd nieuwsgierig
naar het nieuwe bedrag. Een totaalbedrag van… € 694! Bijna zevenhonderd euro.

Bedankt dat iedereen zo TOP heeft meegeholpen.

Hoe gaat het nu verder met ons schoolplein?
In Witmarsum is een integrale groep actief in het kader van ‘Witmarsum in beweging’. Een onderdeel
hiervan is ‘Scholen in beweging’ (pleincommissie).
Binnenkort praat een vijfkoppig selectieteam met vier mogelijke leveranciers. We zijn erg benieuwd
naar de schetsen die zij gaan maken. De kinderen hebben tekeningen gemaakt en hun wensen
hebben wij aan de leveranciers doorgegeven.

Wensen van de kinderen op basis van 85 tekeningen:
pannakooi/court

44 Is opgenomen (met integratie kaatsen, basketbal en volleybal?)

klimrek

43 Bestaand klimrek uitbreiden

glijbaan

35 Bestaand klimrek uitbreiden

(hoge) duikelstang

25 Bestaand klimrek uitbreiden

bomen

19 Integratie bomen naast Bonkelder in 'freerunplek'

groen

18 Twee chilplekken met groen

schommels

17 Bestaand klimrek uitbreiden met Swing

freerunpark

13 Integratie bomen naast Bonkelder in 'freerunplek'

Swing

11 Bestaand klimrek uitbreiden met Swing

boomhutten

10 In freerunplek bomen naast Bonkelder

44 kinderen willen bijvoorbeeld een pannakooi/court. Komt die hier? Inclusief een apart deel voor
muurkaatsen? Er was ook iemand die een jacuzzi had getekend. Heel leuk bedacht, dat wel.

Tijdens de bijeenkomst van dorpsbelang op donderdagavond 22 maart worden de plannen van
‘Witmarsum in beweging’ toegelicht.

Wat gaat dit allemaal kosten en wie gaat dat betalen?
Zoete lieve Gerritje zal dat zeker niet doen. Ook hebben we geen loten gekocht voor een
miljoenenloterij…
Zodra de leveranciers hun schetsen hebben gemaakt gaan we een offerte-traject in. Daarna maken
we het projectplan af en schrijven we fondsen aan voor een financiële bijdrage. Fondsen hebben
altijd als voorwaarde dat de aanvrager ook zelf geld inbrengt. Ons startkapitaal is nu € 700. Thea
Schotanus en Tessa van der Wei (ouders van beide scholen) zijn nu alweer aan het nadenken over
een volgende actie in de maand mei.

WORDT ZEKER VERVOLGD!
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