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Hulp gevraagd voor het aanvragen van subsidies
Kunt u helpen? Wij hebben uw ondersteuning hard
nodig! Mail met spoed dan naar:
wouter.sommers@opoijmond.nl of contact een van
de leden van de projectgroep.
Flyer
Deze flyer zal spoedig verspreid worden onder alle
kinderen van de school!

De kernwaarden van de Bosbeekschool zijn
- onderzoekend
- ondernemend
- ontplooiend
- ontdekkend
- kwaliteitsgericht
Onze kinderen zijn nieuwsgierig naar hun toekomst!
Deze waarden en slogan sluiten prachtig aan bij het
realiseren van een nieuw groen schoolplein!
- Er ligt een mooi plan!
De tekeningen zijn zichtbaar in alle groepen
-

De leerlingenraad denkt mee! Er is een mooi
filmpje gemaakt over de betrokkenheid van de
leerlingenraad en hoe zij hebben meegedacht
over dit prachtige plan: https://we.tl/t-

n6Ju417szr.
Dit filmpje is gemaakt door Fleur Nuijten (student
school voor journalistiek).
-

-

De kinderen van de Bosbeekschool en de
kinderen uit de buurt willen heel graag een
uitdagend plein waar zij heerlijk kunnen spelen
én leren!

Vanuit de projectgroep Groen schoolplein: In
de projectgroep zijn de volgende ouders /
teamleden momenteel superactief:
Nicolette Seggelink
Marieke Mulder
(oma) Ineke Broekhuijsen
Gerry Eussen
Daan Meulemans
Huib Slings
Christiaan Schubert
Wouter Sommers

Ook zijn er ouders die de projectgroep op de
achtergrond ondersteunen door bijvoorbeeld samen
met iemand vanuit de projectgroep een
De projectgroep is heel hard aan het werk om de subsidieaanvraag te verzorgen. Wij zijn blij met de
eerste gelden bij elkaar te krijgen door het
ondersteuning. Zonder uw hulp kunnen wij onze
aanschrijven van diverse subsidiefondsen!
droom voor de kinderen niet verwezenlijken.

Onze resultaten tot nu toe:
-

Duurzaam Velsen

We hebben een walnotenboom ontvangen van de
gemeente Velsen om het CO2-gehalte te
verminderen. Voor ieder duurzaam idee stelt de
gemeente Velsen een boom beschikbaar.
-

Groen Kapitaal

Onze eerste subsidieaanvraag bij het Groen Kapitaal
fonds is gedeeltelijk toegekend. We kunnen vijf
inheemse bomen aanschaffen.
-

Afscheidscadeau groep 8 Ook het
afscheidscadeau van groep 8 staat in het teken
van ons nieuwe schoolplein. De kinderen en de
ouders van groep 8 onthullen hun cadeau aan de
school op het pleinfeest. Wij zijn benieuwd!
De Twee Heren
Ons toekomstig groen schoolplein willen wij volgend
schooljaar realiseren in samenwerking met:

De Twee Heren is een organisatie die groene
schoolpleinen realiseren en scholen ondersteunen
ook de Bosbeekschool bij dat proces.
- GO fund me actie…
De GO fund me actie heeft de eerste dagen al een
mooi bedrag opgeleverd! Via deze link / QR code
kunt u ons helpen!

Hoog Heemraadschap Rijnland

We hebben een subsidieaanvraag bij het Hoog
Heemraadschap Rijnland ingediend en deze is ook
toegekend. Deze bijdrage is gericht op het vergroten
van bewustwording bij het gebruik van water.
Stichting Vrienden van de
Bosbeekschool

Inzamelingsactie van Wouter Sommers : Groen
schoolplein Bosbeekschool (gofundme.com)

Wilt u deze link / QR-code delen met uw familie,
vrienden, buurtgenoten, binnen uw bedrijf, met
De stichting Vrienden van de Bosbeekschool heeft het bevriende instellingen en organisaties, of andere
beheer over een bedrag vanuit ‘oude TSO gelden’. De bedrijven uit de buurt?
stichting heeft een toezegging gedaan om het proces
Alvast dank voor uw medewerking!
om een groen schoolplein te realiseren te
ondersteunen met een mooie bijdrage.
De volgende speciale nieuwsbrief over ons groen
schoolplein ontvangt u op vrijdag 24 juni 2022!
Het bestuur OPOIJmond

Het bestuur OPOIJmond ondersteunt ons project ook.
Wij hebben bijvoorbeeld herplantingsplicht, vanwege
de omgehakte kastanjeboom. OPOIJmond zal dat
proces bekostigen.

