
 

 

Nieuwsbrief Jantje Beton loterij 

Beste ouders, 

In september deed onze school voor het eerst mee met de landelijke Jantje Beton loterij. Voor deze 

loterij zijn de leerlingen op pad gegaan om loten á € 3.00 per stuk te verkopen. De helft van de 

opbrengst is voor Jantje Beton die daar buiten speel projecten mee financiert, veelal in kansarmere 

wijken. De andere helft van de opbrengst mag onze school besteden aan buiten speelgoed of 

activiteiten. De loterij was een groot succes! De leerlingen hebben geweldig hun best gedaan 

waardoor de opbrengst voor school ruim € 1100.00 is! 

De leerlingenraad heeft vervolgens een enquête gehouden onder alle leerlingen met de vraag waar 

de kinderen graag het geld aan willen besteden, wat hun wensen zijn. Hier zijn een aantal dingen 

naar voren gekomen waar we mee aan de slag gaan, namelijk: 

 

Een super leuk schoolplein! 

Er zal € 550.00 besteed worden aan het opknappen en leuker maken van het plein en er wordt nieuw 

speelgoed aangeschaft. Hier wordt op dit moment aan gewerkt door een aantal leden van de OR en 

door juf Corien als afgevaardigde van de leerlingenraad. Deze plannen worden op korte termijn 

gerealiseerd.  

Een pannakooi! 

Dan is er nog € 550.00 over. Dit bedrag is het startbedrag van een veel groter doel, namelijk een 

pannakooi! Nu mogen de leerlingen niet meer op het plein voetballen in verband met overlast. De 

ouderraad is met de gemeente in gesprek om een goede plek voor de pannakooi overeen te komen 

en om de vergunningen hiervoor rond te krijgen. Gelukkig hoeven we dit niet allemaal alleen te 

doen; we werken hiermee samen met het Schylger Jouw en de SJT.  

Als alles volgens plan verloopt zal de pannakooi geplaatst worden in de buurt van beide scholen. De 

leerlingen van zowel ’t Hunnighouwersgat als ’t Schylger Jouw kunnen hier in de pauzes gebruik van 

maken. De kooi kan daarnaast door de SJT gebruikt worden voor activiteiten en door de SCT als 

alternatief voor het voetbalveld. Buiten schooltijd zal de kooi voor iedereen toegankelijk zijn.  

Er is een flink bedrag nodig om de pannakooi te kunnen realiseren. Om het volle bedrag bij elkaar te 

krijgen hebben we verschillende fondsen en instanties aangeschreven en dienen we een subsidie 

aanvraag in bij ’t Iepen Mienskipsfonds.  

Op social media wordt binnenkort een crowdfunding gestart om zoveel mogelijk geld in te zamelen.  

We hopen natuurlijk dat we dit allemaal rond gaan krijgen. Het zou geweldig zijn wanneer we met z’n 

allen iets moois neer kunnen zetten voor de eilander jeugd!  

Meer nieuws volgt hopelijk snel! Vragen? Stel ze gerust aan ons (or@hunnighouwersgat.nl). Groeten 

van de Ouderraad. 

 


