Overzicht activiteiten schooljaar
2013-2014
De vriendenstichting ontplooit diverse activiteiten
om haar doel na te streven. Dit doel omvat het
bijdragen aan de kwaliteit van de
Fredericusschool en haar schoolomgeving door het
verlenen van financiële steun aan projecten en
voorzieningen voor school- en buurtkinderen, en
het verrichten van alles wat hiermee verband
houdt of dit bevordert.

Sponsorloop

We zijn trots dat we de aanvraag voor het
tweede, grote speeltoestel samen met twee
kleinere opstellingen, kunnen honoreren. Deze
door de kinderen lang gekoesterde wensen
worden naar verwachting rond de herfstvakantie
geplaatst. Hiermee wordt een flinke impuls
gegeven aan gezond bewegen, en een goede
motorische ontwikkeling.

Werving donateurs

Het afgelopen jaar zijn dit de volgende
terugkerende, en soms doorlopende activiteiten
geweest.

Bedrijfsdonateurs

In juni 2014 is er een zeer succesvolle sponsorloop
georganiseerd. De leerlingen hebben zich laten
sponsoren per gerend rondje rond de school door
ouders en familie, buren en vrienden. De vorige
sponsorloop hiervoor heeft in 2010
plaatsgevonden en wordt dus niet jaarlijks
herhaald.

Onder (groot)ouders, familie, oud-leerlingen en
omwonenden van de Fredericusschool worden
donateurs geworven. De 'vrienden van' zorgen
hiermee voor een gezonde structurele basis met
hun financiële bijdrage. Telkens aan het begin
van ieder schooljaar wordt opnieuw actief
geworven.

Elk voorjaar (mei) en najaar (september) wordt
op een vrijdagavond een kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd. Er wordt goed
ingebracht en verkocht, en dit levert een mooie
bijdrage op.

In ruil voor plaatsing op onze sponsorwand
worden onder ondernemers donateurs geworven.
Zij worden 'vriend van de Fredericusschool' voor
een vaste bijdrage per jaar.
De sponsorwand kent een digitale variant
(website: www.vriendenfredericusschool.nl) en
binnenkort ook een tastbare variant: een
sponsorbord in school. De bedrijvenactie is een
doorlopende activiteit die najaar 2013 is gestart.

Bag2school

Kerstmarkt

Kinderkledingbeurs

Kort volgend op de kledingbeurs is er, ook
tweemaal jaarlijks, een kledinginzamelings-actie.
De school roept ouders op kleding, schoeisel en
tassen in te leveren. Dit levert een kiloprijs op
(2014: E 0,30/kg), door de omvang is ook dit een
goedlopende actie.

Jantje Beton Loterij
De leerlingen van de Fredericusschool hebben in
september 2013 loten verkocht voor de Jantje
Beton Loterij. De helft van de opbrengst is voor
de Vriendenstichting, de andere helft wordt
afgedragen aan de Jantje Beton organisatie.

Voor het laatst eind 2012 is een Kerstmarkt
georganiseerd met verkoop van eigen gebak, en
spelletjes e.d.. De opbrengst hiervan komt ten
goede aan de vriendenstichting. In 2013 is de
markt wegens overvolle agenda overgeslagen,
maar voor eind 2014 werken we aan een nieuwe
versie.

Inzameling statiegeldflessen
Doorlopend kunnen ouders hun PET-flessen in een
inzamelbak deponeren. Het statiegeld komt ten
goede aan de Stichting Vrienden van de
Fredericusschool.

