laat uw wensen in vervulling gaan!
Kent u dat gevoel: U heeft een wens, maar de financiële middelen hiervoor ontbreken.
Bijvoorbeeld voor de aanschaf van speeltoestellen, nieuwe boeken, digitale
schoolborden, nieuw meubilair, ontwikkelingsmaterialen. Voor het geven van een
schoolfeest of voor het steunen van een goed doel, zoals het Wereld Natuur Fonds of
doelen t.b.v. zieke kinderen.

helpt u op weg!
Hoe gaat deze actie in zijn werk?
Ieder kind maakt een tekening/foto/plakwerkje op A4 of A5 of A6 formaat. Een jury (dit
kan een aantal leerkrachten, ouders, leerlingen, alle kinderen van de school zijn) kiest
van iedere groep de mooiste tekening. Zo krijgt u 1 werkstuk uit iedere groep (groep 1
t/m 8) en zult u in totaal 8 tekeningen verzamelen. Hiervan laten wij mooie
ansichtkaarten drukken.
U kunt er ook voor kiezen om kinderen bijvoorbeeld tekeningen/foto’s te laten maken
van een bepaald thema, bijvoorbeeld verjaardagsfeest, kerst, natuur.
U levert de bijgesloten lijst + de 8 tekeningen bij ons in d.m.v. de meegestuurde
gefrankeerde envelop en wij doen de rest.
Binnen 1 tot hooguit 2 weken krijgt u de setjes kaarten met de tekeningen van uw
leerlingen retour en kan de verkoop beginnen. Tevens krijgt ieder kind een brief met
hierop de uitleg van de aktie + een overzicht van de kaarten die in de set zitten.
Om u een indruk te geven volgt hierbij een rekenvoorbeeld:
Suc10 rekent voor de diensten € 1,50/setje van 8 ansichtkaarten. Bij een
leerlingenaantal van 150 leerlingen die gemiddeld 7 pakjes kaarten verkopen à € 4,00
verdient u: 150 x 7 x € 2,50 = € 2.625,00 voor het realiseren van uw wens.

K van Kinderen doet hier nog eens een stapje bovenop. Als u het bedrag dat u
heeft verdiend besteedt bij de K van Kinderen krijgt u 10% extra over het verdiende
De

bedrag. In dit geval zou dat betekenen: € 2.625,00 + € 262,50 (=10% extra), dat u maar
liefst € 2.887,50 te besteden heeft.

