Leimuiden, september 2020
Onderwerp: Buitenruimte IKC
Beste kinderen, ouders, verzorgers, ondernemers, inwoners van Leimuiden,
Samen maken wij
het schoolplein van de Lei.
Nou dat is gelukt!! Met hulp van het hele dorp hebben wij het gehele bedrag opgebracht en kunnen
alle plannen voor het plein worden gerealiseerd! We zijn echt ontzettend blij en heel erg trots op
ons dorp.
Via deze brief leggen we u graag uit hoe de plannen voor het schoolplein tot stand zijn gekomen en
het bedrag om dit te realiseren.
Vorig schooljaar ontvingen we giften van verschillende organisaties; SamenEEN (voormalig
peuteropvang), Vakantiekinderweek en fancy fair van de scholen. Dit bedrag resulteerde in een
totaal van € 30.000,- Een mooie start.
In februari van 2020 kwam de werkgroep Buitenruimte voor het eerst bij elkaar. In diezelfde periode
zijn wij, Jolanda en Kristel, met de gemeente om tafel gegaan betreffende het aantal vierkante
meters rondom het IKC. Het oorspronkelijke plein dat we wettelijk zouden krijgen bleek toch wel erg
klein. Wij hebben aangegeven graag een stuk erbij te willen krijgen en dit is in goed overleg met de
gemeente ook gelukt. Het oorspronkelijke plein zou door de gemeente betegeld worden inclusief de
nodige grondwerkzaamheden zoals riolering e.d. plus een fietsenrek. De kosten voor de bewerking
van onze “nieuwe, extra” grond moeten we zelf bekostigen.
De werkgroep Buitenruimte, bestaande uit ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, Jolanda
en Kristel zijn toen om tafel gegaan om de inrichting van het plein vorm te geven. De kosten om deze
droom te bekostigen kwamen uit op +/- €70.000,-. Als je zonder kaders gaat dromen wil je veel en
pakken we de kansen om iets neer te zetten waar wij, maar ook Leimuiden, trots op mogen en
kunnen zijn.
In die tijd zijn we natuurlijk ook allerlei fondsen aan gaan schrijven; maar liefst 18 fondsen hebben
een aanvraag van ons ontvangen. Alleen van het Rabofonds hebben we een positieve reactie
ontvangen. De timing tijdens Corona maakte het ons in deze wellicht erg lastig. Dus we gingen
andere plannen maken!
Hieruit kwamen een aantal acties: de Heitje voor Karweitje tijdens de zomervakantie, de
sponsorloop aan het begin van het nieuwe schooljaar en het werven van ‘Vrienden van De Lei’. En
dat allemaal in een korte tijd maar we hadden immers een totaalbedrag van ongeveer €70.000,nodig!
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Omdat we met twee organisaties in één gebouw trekken is het één plein voor drie leeftijdsgroepen.
Snoopy is een commerciële organisatie, die zelf een grote investering doet, en daarnaast een groot
deel van de gift van SamenEEN (i.v.m. overname peuteropvang) zal gebruiken om het stuk van het
plein te realiseren voor de baby’s en peuters. De rest van het plein is voor de kleuters en voor de
kinderen van groep 3 t/m 8.
Een plein waar we een ontwerp voor hebben liggen waar alle leeftijden worden uitgedaagd tot
(natuurlijk) spelen. Na schooltijd zal de BSO gebruik maken van het plein maar mogen ook alle
kinderen van Leimuiden op dit plein spelen.
De opbrengst van ruim €40.000,- is tot stand gekomen via
*het Rabofonds,
*Ondernemers, kleine, grote en heel grote vrienden van De Lei,
de sponsoren en Heitje voor karweitje
*de sponsorloop
Totaal

€5.000,€22.600,€13.700,€41.700,-

Alle Vrienden van De Lei en fondsen die hebben bijgedragen kunt u binnenkort vinden op onze
website: www.ikcdelei.nl/schoolplein.
Dit brengt ons tot het totale bedrag van ruim: €71.000,- . Dat betekent dus dat alles wat we in onze
tekening hebben staan, geplaatst gaat worden! Uiteraard moeten we rekening blijven houden met
onvoorziene kosten. Maar onze droom kan gerealiseerd worden!
Hier zijn we super blij mee en dit hadden nooit zonder jou als kind, u als ouder, ondernemer en/of
betrokkene voor elkaar gekregen.
We zijn iedereen dan ook enorm dankbaar en hopen dat de kinderen hier met veel plezier zullen
gaan spelen in de nabije en verdere toekomst.
Met heel veel dankbare groeten,
Namens het gehele IKC team,
Jolanda van Tol
Kristel van Goozen
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