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1. Waarover gaat het?
Al jaren dromen kinderen en leerkrachten over een klimaat- en kindvriendelijke speelplaats waarin een groen hart klopt. De leerlingen en leerkrachten
tekenden hun droom en een landschapsarchitecte goot het in een strak plan. Met Stinus van Habitus en Axel van Speelplaatsmeubel hebben we DE juiste
mensen gevonden om het plan echt uit te voeren.
2. Hoeveel kost da?
Dat dit veel centen kost, hoeven we u niet te vertellen. Als school staat de speelplaats in de volgende begroting en zijn er subsidies aangevraagd. Ook onze
ouderraad tast diep in de zakken en schenkt 5000 euro. Daarom splitsen we onze aanleg in vier fases :
o Fase 1 : Een avonturenpad eindigend in een Chillzone
o Fase 2 : Een leerrijke moestuin met aanpalend kleuterdorpje
o Fase 3 : Een multifunctioneel sportveld
o Fase 4 : Een fantasiepodium
3. Komt gij dan wel toe?
Neen dus…maar alle kleintjes maken een groot en daarom willen we u vragen om samen Peter of Meter te worden van ons project “Gelukkige kinderen op
de speelplaats”.
In oktober, december, februari, april en juni komt er met de kattebel een formulier mee. U beslist vrijblijvend of u investeert en hoeveel u investeert.
Hoeveel kan ik dan bijdragen?
U wil Peter of Meter worden van
Het groen op de speelplaats
Sport en Spel
Het creatieve podium
De moestuin

Uw investering
Minimum 15 euro
Minimum 10 euro
Minimum 5 euro
Minimum 5 euro

4. Wat krijgen wij daarvoor in de plaats?
o Een gelukkig kind dat volop in het groen kan vertoeven.
o Een sportend en spelend kind dat zich tussen het harde werk kan uitleven.
o Een bewijs dat u Peter en Meter bent van de speelplaats.
5. Ik heb of ken een bedrijf. Kunnen die ook sponsoren?
Natuurlijk kan dat! Hiervoor zijn speciale formulieren. Die kan u via uw kind vragen of via annemie.vandoninck@komvzw.be.
Indien u 500 euro of meer investeert, zorgen wij ervoor dat uw naam “in the picture” komt. Dit bedrag kan u ook aan de belastingen aangeven.
6. Hoe weet ik waar mijn centen naartoe gaan?
Wij houden u tweemaandelijks op de hoogte van de vorderingen.
7. Hebt u nog een vraag die nog niet gesteld is? Stel ze gerust aan annemie.vandoninck@komvzw.be
We hopen samen met de ouderraad en het schoolteam van u een deelgenoot te mogen maken van het groen kloppend hart van Achterbos.
Met warme en vooral groene groeten,
VBS De Toren
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