Nieuwsbrief Mei/juni 2019
Hartelijk welkom!
Een uitleg en kleine kennismaking met de Award Opmeer
De Award Opmeer is een fantastisch project waar je vanaf de brugklas aan deel kunt nemen.
Je kunt jezelf of als groep opgeven in groep 8, dan zorgen wij dat je betrokken blijft tot het moment
dat je instroomt in de Award Opmeer.
Je gaat ls deelnemers met leeftijdsgenoten aan de slag in je vrije tijd op het gebied van
vrijwilligerswerk, eigen talent en sport.
Jongeren worden begeleidt door een ervaren vrijwilliger die zijn/haar opgebouwde rugzak met de
nieuwe deelnemers deelt.
Dit doe je op 3 niveaus, nl. brons, zilver en goud, maar je start met brons.
Ieder niveau wordt afgesloten met een expeditie, dan ga je met je groep op stap.
Met rugzak, dan wel lopend of op de fiets leg je een zelf geplande route af, overnacht je als groep
op een camping, maak je zelf je eten klaar en zorg je dat je de volgende dat weer fris en fruitig van
start kunt om naar het eindpunt te lopen, dan wel fietsen.
Een heel avontuur, na dit avontuur volgt een verslag en een uitreiking.
Een mooie ervaring waarbij je met diverse acties geld kunt verzamelen voor de expedities.
We hebben als acties onder meer ,de oliebollen verkoop, Jantje beton, Boekenmarkt, zomerpop
en het Zandstock festival
De Donateursdagen 15 en 16 juni
Zowat elke Award groep zal zich laten zien in dit weekend.

Zo organiseert er een groep een wandelvierdaagse en een andere groep verzorgt het ontbijt op bed
met vaderdag.
Zo zal een groep gaan auto’s wassen en een andere groep zal een grote High Tea organiseren in een
Wijksteunpunt in Hoogwoud.
Ook worden er tuinen opgeknapt en kan men zich nog steeds opgeven om een tuintje te laten
opknappen.
Alle deelnemers krijgen de nieuwsbrief als ze zich opgeven voor bovengenoemde activiteiten.
Zie het overzicht;
Alle deelnemers zijn dan ook donateur omdat ze hebben deelgenomen aan de donateurdagen.
Iedere deelnemer ontvangt de 2 maandelijkse nieuwsbrief.

Jantje Beton
De collecte van Jantje Beton heeft €350 opgebracht, dit betekent dat
er €700 opgehaald is .
Hier wordt onder meer de “Buitenspeeldag” van gefinancierd door
Jantje Beton.

Tour de Fris en Tour de Heroes
Op zaterdag 27 april zijn beide Tours onder luid applaus van meer dan 400
enthousiaste vrienden, ouders en familie binnengehaald.
Er hebben 14 Award deelnemers meegefietst met Tour de Fris
en vanuit Tour de Heroes hebben 5 deelnemers zich aangemeld bij de
Award +

Zomer in je Bol.
Op woensdag 26 juni zal de Award Opmeer promowagen neerstrijken op de parkeerplaats van de
Pastoor Meriusflat.
De Award Opmeer, Bonifatiusschool en ’t Ruimteschip uit Spanbroek en Opmeer hebben de
handen ineen geslagen.
Op deze middag zullen ruim 100 senioren gaan genieten nar een heerlijke maaltijd, muziek en
bingo, geheel verzorgd door leerlingen van de groepen 8 en twee award groepen, aangevuld met
vrijwilligers en onderwijzend personeel.
Dit feest heeft als doel om de samenwerking tussen scholen en award te vergroten en om een budget
te genereren voor het kamp van groep 8 onder het motto “Iedereen doet mee””.
Promowagen
De Award Promowagen zal eind augustus en begin
september neerstrijken in wadway .
We willen de Award bij de naar huis fietsende ,
potentiële award deelnemer onder de aandacht
brengen.
Dit gaat gepaard met veel PR en prijzen.
Daarbij zal de bus vanaf 9 juli iedere dinsdag in het
centrum van Spanbroek/Opmeer te vinden zijn.
De opbouwwerker(s) zullen daar zitting in nemen en in de vakantie periode zal er een creatief
aanbod voor jong en oud gepresenteerd worden.
Hou de media in de gaten
Het Award Opmeer Bestuur.

