OUDER-INFOBLAD
Voor ouders en verzorgers,
Op 26 september gaat onze school van start met de loterij Wijk bouwt Door in Gambia.
Hieronder vindt u de informatie die u als ouder of verzorger kunt doorlezen zodat u weet waar de loterij voor staat.
Ook helpt het u om uw kind te herinneren aan de belangrijkste onderdelen van de WbD in Gambia Loterij.
Van 26 september t/m 4 oktober 2016 halen de leerlingen met de verkoop van loten geld op voor de bouw van onze
geadopteerde school van juffrouw Kaddy in Gambia.
De Stichting LEF coördineert de bouw van deze school en ondersteunt de kinderen, die wel wat extra geluk kunnen
gebruiken, Deze kinderen groeien op in wijken waar schoolgaan helaas niet zo vanzelfsprekend is. Meestal komt dat
omdat er niet genoeg scholen zijn of de ouders niet het nut of de noodzaak van scholing inzien. Door geld op te halen
met de loterij steunt onze school deze kinderen met o.a. scholing en een schoolmaaltijd.
Vergunning:
De stichting LEF heeft een loterij vergunning voor deze loterij. Het kenmerk van de vergunning is 5990 en de
voorwaarden van de vergunning zijn te lezen op de website van de Stichting LEF,
http://www.stichtinglef.com/wbd-in-gambia-loterij/

DE LOTERIJ
In de week van 16 september krijgen de leerlingen op school uitleg over de WbD in Gambia Loterij. In die week
worden ook de lotenformulieren uitgedeeld. Op de achterzijde van het lotenformulier vindt u ook deze informatie over
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de loterij. De loterij is gericht op verkoop van loten aan familie, vrienden en kennissen . Zo wordt voorkomen dat de
kinderen met geld over straat hoeven. Wilt u (extra) uitleg over de actie? U vindt deze op website van de stichting
LEF.

GELD INLEVEREN OP SCHOOL
Het is belangrijk dat de leerlingen de onverkochte loten tezamen met het geld van de verkochte loten na afloop
teruggeven / overhandigen aan hun juf of meester. Ook als uw kind niet meedoet aan de actie vragen wij aan de
leerlingen of zij het lotenformulier bewaren en weer inleveren op school. Voor de trekking is het namelijk belangrijk dat
onze school registreert en aan de Stichting LEF meldt welke loten er zijn verkocht.

HOOFDPRIJS VOOR KINDEREN
Voor alle loten verkopende leerlingen zijn er prijzen te winnen.
•
•
•

De hoofdprijs, een Apple iPad mini 2 WIFI 32GB Silver wordt verloot onder die leerlingen die 10 of meer
loten hebben verkocht
De 2e prijs, een Apple iPad mini 2 WIFI 16GB Space Gray wordt verloot onder die leerlingen
die 5 of meer maar minder dan 10 loten hebben verkocht
e
De 3 prijs, een SAMSUNG Galaxy Tab E 9.6 WiFi Wit wordt verloot onder die leerlingen die
minimaal 1 maar minder dan 5 loten hebben verkocht.

Daarnaast zijn er diverse door lokale leveranciers en particulieren beschikbaar gestelde troostprijzen.

TE WINNEN HOOFDPRIJS VOOR FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN
De hoofdprijs van de loterij is een Apple iPad air 2 WIFI 16GB Gold.
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ZET ‘M OP!
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met het verkopen van de loten! Mede dankzij de opbrengst van de
WbD in Gambia Loterij krijgt onze school de kans bij te dragen aan scholing voor achtergestelde kinderen in Gambia.
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Voorwaarde ten aanzien van de loterij 5990 punt 6. : Personen onder de 18 jaar mogen niet deelnemen aan het kansspel.

