Beste ouders van de PMS,
Zo tegen het einde van het jaar willen wij jullie graag bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot het
nieuwe schoolplein.
Er is de afgelopen maanden veel werk verricht:
»» I.s.m. de kinderen heeft een landschapsarchitect een concreet schoolpleinontwerp gemaakt.
»» De eerste succesvolle inzamelacties zijn georganiseerd, zoals het zomerfeest en
de bloembolllen-crowdfundingsactie.
»» Ook is er een compleet projectplan geschreven dat als basis dient voor
toekomstige fondsaanvragen. De offertes liggen klaar en er is gestart met het
werven van verschillende fondsen.
»» De tussenstand van het ingezamelde geld wordt door de kinderen bijgehouden op
de ‘PMS-geldboom’, direct bij de hoofdingang van de school.
PLANNING BOUW NIEUWE SCHOOLPLEIN
De planning is om in de zomer van 2019 te starten met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Idealiter wordt het
schoolplein in juli 2019 aangelegd en begin oktober 2019 opgeleverd.
BEGROTING & (EXTERNE) FONDSENWERVING
Er is niet voldoende budget vanuit de school beschikbaar om het gewenste school - en buurtplein te ontwikkelen.
Het plan van aanpak is als volgt:
INZAMELACTIES
Tot nu toe is al ca. € 15.000,- opgehaald door de verschillende inzamel of sponsoracties:
»» Bloembollen – crowdfundingsactie (i.s.m. de Provincie Zuid-Holland)
»» Zomerfeest
»» Leeuwendaalrun
»» Sponsoring door lokale bedrijven
De schoolpleincommissie betrekt de kinderen en jullie, de ouders, zoveel mogelijk bij een aantal sponsoracties in
het schooljaar 2018/2019. Hiermee beogen we nog € 15.000,- op te halen.

FONDSEN
De schoolpleincommissie schrijft onderstaande fondsen aan, om het grootste deel van de financiering rond te
krijgen, namelijk € 50.000,-. Alleen op deze manier kunnen we samen een nieuw schoolplein realiseren. Er
starten binnen nu en drie maanden tijd de volgende subsidieaanvragen. Hiermee kunnen we een groot gedeelte
van de PMS-geldboom gaan inkleuren:
»» 3SO
»» Fonds 1818
»» Jantje Beton
»» Hoogheemraadschap Delfland
»» Gemeente Rijswijk
»» Oranjefonds
We zullen jullie hierover via de kinderen en via social schools op de hoogte houden!
Heb je een vraag of sponsor ideeën? Neem gerust contact op met de schoolpleincommissie:
info@vriendenvandepms.nl of kijk op de website: www.vriendenvandepms.nl.

Hartelijke groet,
De schoolpleincommissie
Gertie, Milou, Kirsten, Jilles, Peter-Paul, Merel, Roderick, Marielle, Heleen, Susan & Marc.

Oliebollenactie
Bakkerij Bosman wil ons hierbij graag helpen en
heeft een leuke inzamelactie bedacht: je koopt een
Bosman-voucher van €15,- tijdens de inloop op
school op 17, 18 of 19 december 2018. Daarvan gaat
€10,- direct naar het nieuwe schoolplein.
Lever je Bosman-voucher vóór 28 december 2018
in bij de Bakkerij Bosman-oliebollenkraam en je
krijgt tien van Rijswijks lekkerste oliebollen mee.
Super als je je middels deze december-inzamelactie
inzet voor het nieuwe schoolplein!

