Beste ouders en/of verzorgers,

Sittard, 23-02-2018

Stichting Aan de Meule bouwt aan de toekomst organiseert ook dit jaar weer een loterij. De opbrengst
van deze loterij zal grotendeels ten goede komen aan basisschool Aan de Meule. Zo wordt er ook dit
jaar weer geld gegenereerd om de school extra aan te kleden of te voorzien van nieuw (spel)materiaal
of bijvoorbeeld boeken.
De trekking van de loterij vindt onder toeziend oog van een notaris plaats kort voorafgaande aan
Koningsdag, deze keer op vrijdag 27 april, waarna de uitslag via de site van het Parkfestival en op
school te zien is.
De uitgifte van de lotenboekjes vindt plaats vanaf 6 maart t/m 18 april. Dit jaar hebben we dus
ruim 6 weken de tijd waarin de loten kunnen worden verkocht.
De loten zijn altijd af te halen bij Guido, de conciërge of bij ondergetekende maar ook af en
toe voor & na schooltijd.
Wij begrijpen natuurlijk dat niet iedereen in de gelegenheid is om op 26, 27 april of 28 april te helpen
bij activiteiten rondom en tijdens het Parkfestival. Maar ieder van u kunt middels de loterij een
steentje bijdragen aan het welslagen van het festival. Door loten te (ver)kopen draagt u bij aan de
toekomst van de school en daarmee indirect aan de toekomst van uw eigen kind.
Omdat het verboden is om zonder toezicht personen onder de 16 jaar buitenshuis loten te laten
verkopen, zullen wij ook niet zomaar lotenboekjes meegeven aan kinderen. Alleen ouders en/of
verzorgers kunnen dus lotenboekjes meenemen voor hun kind. Dit geldt echter niet voor de kinderen
van groep 6,7 en 8. Zij kunnen lotenboekjes meekrijgen indien zij onderstaand invulstrookje inleveren
en er een handtekening van ouders en/of verzorgers op staat.
Uiterlijk donderdagmiddag 19 april moet iedereen het geld en de lotenboekjes weer inleveren op
school (dit jaar weer m.b.v. een telformulier en een geldzakje zodat de administratie afhandeling
eenvoudiger zal verlopen). Dan zal ook genoteerd worden hoeveel loten er verkocht zijn, uiteraard
doen alleen verkochte loten mee aan de trekking. De best scorende lotenverkopers krijgt een leuke
attentie !!
Als u meedoet (en dat hopen wij van harte), dan danken wij u nu alvast hartelijk voor uw inzet.
Prijzen dit jaar zijn o.a. diverse diner & cadeaubonnen, bowlen bij Stardust, bioscoopbonnen,
boekenpakketten en museumbezoeken.
Namens team en directie van OBS Aan de Meule en de stichting Aan de Meule bouwt aan de toekomst,
Michiel Steinmetz en Eric IJpelaar



INLEVEREN BIJ HET AFHALEN VAN DE LOTEN

Naam verzorger/ouder

:________________________________________________

Voornaam én achternaam kind

:___________________________________ _____________

Zit in groep

:________________________________________________

Aantal boekjes (à 25 loten)

:________________________________________________

Handtekening verzorger/ouder

:_______________________________________________________
Stichting Aan de Meule bouw t aan de toekomst

