H ET D RI EM A S T ER F O ND S

voor een betere
leef- en leeromgeving

Waarom het Driemasterfonds?

Doe je mee?

Taal? Rekenen? Schrijven? Dat zit wel goed
bij de leerlingen van De Driemaster. En aan
vieringen en andere uitjes ontbreekt het ook
niet. Maar de structurele verbetering van een
veilige én plezierige leef- en leeromgeving
kan wel wat steun gebruiken. De Driemaster
ontvangt namelijk alleen een vaste toelage voor
de bekostiging van de salarissen, huisvesting,
schoonmaak en personeel en heeft dus maar
net voldoende financiële armslag voor het uitvoeren van de primaire onderwijstaak. Klassenoverstijgende activiteiten, zoals de kerstviering
of de Avond4daagse, worden betaald uit de
ouderbijdrage.

In 2012 heeft het Driemasterfonds drie goede
doelen voor ogen: een eigen aula, een groen
schoolplein en muziekinstrumenten. Voorwaarde voor alle drie is dat de hele school, dus
alle leerlingen van groep 1 t/m 8, hier baat bij
hebben en dat het project dit kalenderjaar in
gang gezet kan worden. Welk doel straks gerealiseerd gaat worden, hangt af van de uiteindelijke opbrengst, die dit voorjaar bekend wordt
gemaakt. Het fonds legt jaarlijks verantwoording af over de ontvangsten en bestedingen.

Het Driemasterfonds is opgericht om geld te
genereren voor belangrijke structurele verbeteringen van de leer- en leefomgeving op De
Driemaster, waarvoor de school zelf geen of
onvoldoende geld ter beschikking heeft. Het
Driemasterfonds doet hiervoor een beroep op
jou als ouder en op andere belanghebbenden
die onze school en haar leerlingen een warm
hart toedragen.

Geef nu!
Het fonds is afhankelijk van giften van ouders
en andere belangstellenden. Mogen we op je
rekenen? Elk bedrag is welkom. Als we allemaal een paar euro betalen, kunnen we dit jaar
al aan de slag!
Maak jouw donatie deze maand over op
bankrekening 58 14 750 tnv Driemasterfonds /
Oudervereniging. Vergeet niet je eventuele
voorkeur voor een goed doel te vermelden bij
de overboeking.
Bedankt voor je bijdrage namens het Driemasterfonds en Oudervereniging de Driemaster,
Sabine Mulder, moeder van Fenne en Jorrit
Khadija El Hajji, moeder van Wissal
Esther Lamers, moeder van Tobias en Casper
Joke van Elleswijk, juffrouw van gr 1/2

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP DEDRIEMASTER-NIJMEGEN.NL

Wil je op een andere manier bijdragen, een idee
aandragen of heb je vragen?
Spreek ons gerust aan op het schoolplein of mail
naar fonds@3mast.nl

Dit zijn de goede doelen in 2012
Een groen schoolplein!

Een eigen aula!

Muziekinstrumenten!

Benodigd bedrag: € 1.400 voor een vakkundig
ontwerp i.s.m. de leerlingen.

Benodigd bedrag: € 750 voor gordijnen, podiumlampen, achtergronden.

Benodigd bedrag: € 300 voor twee trommels
en een gitaar.

Arianne, moeder van Daan en Janne:
“Op een groen schoolplein spelen onze stadskinderen elke pauze met beestjes en planten. Ze
bouwen echt een band op met de natuur. Daar
hebben ze hun hele leven wat aan.”

Joke, juf van groep 1/2:
“Een eigen aula is onmisbaar. Elk kind kan er
zijn talenten delen met de anderen. Dat is leuk
en leerzaam én goed voor de saamhorigheid.”

Marieke, juf van groep 4 en 7:
“Muziek op school is voor 100% belangrijk.
De leerlingen oefenen met veel enthousiasme
en het is erg goed voor hun ontwikkeling.“

De ene keer een toneeluitvoering, dan weer een
muzikaal optreden of een voorleeswedstrijd.
Regelmatig treden de kinderen uit de groepen
voor elkaar op. (Leren) kijken en luisteren naar
elkaar, elkaar waarderen en respecteren om
wie en wat je bent, vinden we op De Driemaster erg belangrijk. Jammer genoeg beschikt De
Driemaster nu nog niet over een vaste ruimte
om gezamenlijk bij elkaar te komen. Gelukkig
is sinds kort de ruimte naast de koffiekamer
vrij en die is erg geschikt als aula. Het enige
dat ontbreekt is gordijnen, podiumlampen en
geschikte achtergronden en klaar is onze eigen
aula!

Muziek maken is niet alleen leuk, het maakt
ook slim! Zo wordt keer op keer wetenschappelijk bewezen. De Driemaster stimuleert
de muzikale activiteiten op verschillende
manieren. Tijdens de muzieklessen leren de
leerlingen muziek maken en luisteren en
sinds dit schooljaar heeft De Driemaster zelfs
een eigen schoolband. Helaas ontbreken nog
een paar instrumenten: twee trommels en een
gitaar. En zou het niet fantastisch zijn als voor
de keyboards een versterker kan worden
aangeschaft?

Saaie tegels. Weinig verstopplekjes. Nauwelijks iets om in te klauteren of te klimmen.
Behalve voor de voetballende jongens heeft
het schoolplein van De Driemaster weinig
te bieden aan de leerlingen. Van het schoolplein kan zoveel meer worden gemaakt: een
groen plein met veel speelplekken én diertjes,
planten en bomen. Een stukje natuur om in
te spelen met aparte hoekjes voor jongere en
oudere kinderen. Maar de herinrichting van het
schoolplein is kostbaar. Alleen al een ontwerp
van een deskundige landschapsarchitect kost
tijd en dus geld. De leerlingen hebben hierbij
veel inspraak, zodat het speelplein ook echt iets
van hen wordt. In 2012 hoopt het fonds genoeg
geld in te zamelen voor het ontwerp, zodat het
nieuwe schoolplein het jaar erop in stappen kan
worden gerealiseerd.
Geef nu aan het Driemasterfonds ( o.v.v. groen
schoolplein ) en maak het mede mogelijk!

Geef nu aan het Driemasterfonds ( o.v.v. aula )
en maak het mede mogelijk!

Geef nu aan het Driemasterfonds ( o.v.v.
muziekinstrumenten ) en maak het mede
mogelijk!

