BSGO Hertog Karel
Wilsele-Putkapel, 22 november 2018

Geachte potentiële partner
Als maatschappijbewuste basisschool zetten we reeds 15 jaar in op een buitenruimte die als speel- en
leerplaats tot nog toe uniek is in België. Onze heemtuin met aandacht voor natuur, tuinieren en
natuurlijke speelplekken inspireert al wie een hart heeft voor meer ruimte voor natuur en kinderen.
Maar onze ambities stoppen hier niet.
We bouwen ondertussen aan een Levend erfgoed-project (11 rassen bedreigde historische
neerhofdieren) waarvan blijkt dat ouders en leerlingen dit zeer hoog scoren (bevraging eind 2017).
We plannen de uitvoering van een modern ‘Buiten S.T.E.M. – project’ (Science, technology,
engeneering & mathematics of ‘wetenschap, technologie, ingenieurschap en wiskunde’) waarbij we
meerdere leerrijke buiteninstallaties willen opzetten.
Aangezien de overheidsfinanciering hiervoor nagenoeg onbestaand is, zoeken we partners om deze
droom voor onze leerlingen en onze buurt te realiseren.
Een partnerschap betekent voor ons niet louter sponsoren (neem het geld en ‘mercikes’) maar
ook iets teruggeven aan de partners.
Dit bieden we (naast de enorme appreciatie van leerlingen, ouders en schoolteam):
zichtbaarheid op onze STEUNMUUR en WEBSITE gedurende een heel jaar voor 100-den ouders
en grootouders van kinderen die naar het kinderdagverblijf, de school, de speelpleinwerking, de
FOS -scouts en de vele sportkampen komen (ook uit naburige gemeenten), aangevuld met de
vele buurtbewoners en bezoekers van de zeer talrijke evenementen in onze zaal.
Gratis groepsrondleiding langs onze buitenprojecten na aanvraag.
Downloadbare en afprintbare partnerbanner voor je bedrijfswebsite / handelsruimte.
Hoe werkt het?
a/ Je bent overtuigt op basis van deze brief?
Je stort een bedrag van € 200 op volgend speciale partners-rekeningnummer
BE44 9733 5312 9645 t.a.v. Kris van Ingelghem (Coördinator van de projecten).
Je geeft ook je gegevens in via deze link. (https://goo.gl/forms/ehQOWoQLxXzG41S22)
met vermelding van je bedrijfsnaam.
b/ Je wil bijkomende informatie vooraleer je beslist?
Je hoeft niets te doen: we komen langs.
c/ Je wil liever niet ingaan op ons aanbod?
Stuur een e-mail met als onderwerp: naam van je bedrijf/ ‘geen interesse in partnerschap’ (EOM) naar
krisvi@skynet.be en we gaan je niet langer contacteren i.v.m. ons voorstel. Geen enkel probleem!
Jaarlijks kan je je partnerschap verlengen tot max. 3 jaar. Partners die ons gedurende de drie jaren
steunen, krijgen het vierde jaar GRATIS extra vermelding.
Je ontvangt een betalingsbewijs voor de belastingen.
Ter staving van de actie: Je kan deze brief ook vinden op onze website www.hertogkarel.be

Alvast bedankt om ons aanbod te overwegen.
Voor Basisschool Hertog Karel
Vriendelijke groeten
Jimmy Ven, directeur

