
 

 

 

 

 

 

 

Bloembollenactie voor het schoolplein. 

Korte uitleg over de actie: 

De leerlingen van de leerlingenraad hebben een paar jaar geleden al gemeld dat ze ons 

plein wat saai vonden. We hebben toen de belofte gedaan hier wat aan te gaan doen. Bij 

deze houden we deze actie, zodat ons plein nog leuker wordt. Je kunt hier dus zelf aan 

meehelpen. Hoe meer we aan bloembollen verkopen hoe meer we aan kunnen schaffen. 

 

Stap voor stap: 

Jullie hebben nu een folder mee naar huis met daarop plaatjes van bloembollen. 

Ook een bestellijst. Deze bestellijst is te kopiëren, kan ook op school. Op de bestellijst 

vult de persoon die gaat bestellen zijn/ haar naam in en andere gegevens.  Ze hoeven 

nog niets te betalen. Dat komt pas bij de aflevering. 

Je mag bij familie, bekenden en buren langs en dat mag tot 19 oktober. Dan moet alles 

weer op school zijn; dus lever het dan in bij je juf of meester. Na de herfstvakantie 

komen de bloembollen op school en breng je die naar de betreffende mensen. Die gaan 

dan pas betalen. Geld neem je weer mee naar school.   

1. Je gaat met iemand langs bekende mensen en vraagt of ze bloembollen willen bestellen voor 

het goede doel;  ons schoolplein. 

2. Je laat het witte formulier invullen.  De folder hou jij bij je. 

3. Je neemt het witte formulier weer mee naar school. 

4. School bestelt de bloembollen. 

5. Jij brengt samen met iemand anders de bloembollen naar de juiste personen. 

6. Je neemt het geld mee naar school en de school betaalt de bloembollen aan Balthus. 
 

 
Vragen:   mail of vraag meester JW     jw@disseldalton.nl     
 
Link bloembollen:  https://baltusfundraising.nl/   

Nieuwsbrief  Bloembollen 

2017-2018  06-10-2017   
 
 Nationale Voorleesdagen 2016  

De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 
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