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Beste kandidaat-sponsor,
Klim-Op is een basisschool in het midden van Sint-Antonius.
In Klim-Op vinden we het welbevinden van elk kind heel belangrijk. Naast een
kindvriendelijke aanpak durven we best wel wat verwachten van onze bollebozen, maar
steeds in een positieve sfeer.
We zetten volop in op de interessantste leermethoden, in combinatie met digitale
technologie. Nieuwe media en informatica zijn niet meer weg te denken in onze wereld.
Daarom is het opperbest om er zo vlug mogelijk (al van in de kleuterklas) vertrouwd mee
te geraken. We geloven erin dat onze digitale school de beste weg is naar een geslaagde
toekomst.
Klim-Op is daarnaast ook trots een ‘STEM-school’ te zijn. Wij hebben in de basisschool
meer aandacht voor wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde. Wie in deze
vakken al kan uitblinken, staat een mooie toekomst te wachten. Maar uiteraard hebben we
ook aandacht voor andere talenten! Ouders kunnen op hun beide oren slapen: onze
leerlingen zijn na Klim-Op van harte welkom in alle secundaire scholen.
We mogen gerust stellen dat Klim-Op een warme school is, en ook een groene: er is heel
veel plaats om te spelen en onze school ligt in een rustige, groene omgeving in SintAntonius. Verder hebben we een leuk slaapklasje en kunnen onze leerlingen ’s middags
een warme maaltijd eten.
Daarnaast zorgen ook verschillende activiteiten per jaar voor een leuke sfeer tussen onze
kinderen en onze ouders. Deze activiteiten worden georganiseerd door de
oudervereniging, de vriendenkring en de school.
De volgende projecten werden de afgelopen jaren gerealiseerd door de opbrengsten van
activiteiten en de steun van sponsors:
- Nieuwe digitale schoolborden in het 1ste,4de, 5de en 6de leerjaar en kleuterschool
- Nieuwe computers en laptops
- Nieuwe bankjes voor in de overdekte speelzalen
- Didactisch materiaal
- Picknickbanken voor de kleuterschool en de lagere school
- ...
De volgende projecten worden voorgesteld voor dit schooljaar en de volgende
schooljaren:
- Nieuwe digitale schoolborden in het 3de leerjaar en 2de leerjaar
- Nieuwe computers, laptops en tablets
- Fototoestellen, camera’s, programmeermateriaal, ...
- STEM-materiaal (allerlei materiaal om te werken aan wetenschappen, techniek,
technologie en wiskunde)
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Sponsorformules
Indien u geïnteresseerd bent om mee de dromen van onze kinderen te helpen
verwezenlijken, bieden wij u graag onderstaande sponsormogelijkheden aan.
U kan sponsoren op verschillende manieren, zowel financieel als materieel. U beslist
uiteraard zelf hoeveel u wilt sponsoren.
U sponsort door bons of tombolaprijzen te schenken.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt vermeld aan de prijzenstand op het
schoolfeest.

U sponsort door een schenking van een vrije gift.

U sponsort een bedrag van 20 euro.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt vermeld op een affiche of via een spandoek
tijdens het schoolfeest.
U bezorgt ons hiervoor een spandoek, of er wordt een affiche opgemaakt op A3-formaat.
U sponsort een bedrag van 30 euro.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt vermeld op een affiche of via een spandoek
tijdens verschillende activiteiten van de oudervereniging en de school (ijssalon,
infoavond, grootouderfeest, mosselfeest, halloweennight, voorleesavond, movienight,
boekenbeurs, paasontbijt, schoolfeest, afscheidsfeest L6).
U bezorgt ons hiervoor een spandoek, of er wordt een affiche opgemaakt op A3-formaat
in kleur.

U sponsort een bedrag van 60 euro.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt vermeld in een kader van 10 cm x 6,5 cm
op placemats op A3-formaat in kleur. Er worden 1000 exemplaren gedrukt. Ze worden
gebruikt tijdens het paasontbijt (eind maart), het afscheidsfeest voor het 6 de leerjaar (eind
juni), het grootouderfeest (eind oktober) en het mosselfeest (eind november).

U sponsort een bedrag van 120 euro.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt (met of zonder rechtstreekse link) vermeld
op de website van onze school.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt vermeld op een affiche of via een spandoek
tijdens verschillende activiteiten van de oudervereniging en de school (ijssalon,
infoavond, grootouderfeest, mosselfeest, halloweennight, voorleesavond, movienight,
boekenbeurs, paasontbijt, schoolfeest, afscheidsfeest L6).
U bezorgt ons hiervoor een spandoek, of er wordt een affiche opgemaakt op A3-formaat
in kleur.
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U sponsort een bedrag van 200 euro.
De naam en/of het logo van uw bedrijf komt op mails i.v.m. de activiteiten die vanuit de
school en de oudervereniging worden gestuurd.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt (met of zonder rechtstreekse link) vermeld
op de website van onze school.
De naam en/of het logo van uw bedrijf wordt vermeld op een affiche of via een spandoek
tijdens verschillende activiteiten van de oudervereniging en de school (ijssalon,
infoavond, grootouderfeest, mosselfeest, halloweennight, voorleesavond, movienight,
boekenbeurs, paasontbijt, schoolfeest, afscheidsfeest L6).
U bezorgt ons hiervoor een spandoek, of er wordt een affiche opgemaakt op A3-formaat
in kleur.
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Sponsorcontract (exemplaar voor de sponsor)
Graag ingevuld terugbezorgen aan de school door
- het document door te mailen naar basisschool.klim-op@outlook.com
- het document op te sturen of te deponeren in de brievenbus de school
- het document te bezorgen aan een personeelslid van de school
- het document te bezorgen aan een lid van de vriendenkring, de oudervereniging of de
schoolraad

Ik wil graag sponsoren en kies voor de volgende optie:
☐

Ik sponsor door bons of tombolaprijzen te schenken ter waarde van
____________

☐

Ik sponsor door de schenking van een vrije gift van _______________ .

☐

Ik sponsor een bedrag van 20 euro / een bedrag van 30 euro. *
- Ik bezorg hiervoor een spandoek.*
- Er mag een affiche gemaakt worden op A3-formaat.*
(* schrappen wat niet past)

☐

Ik sponsor een bedrag van 60 euro.

☐

Ik sponsor een bedrag van 120 euro.
- Ik wens een rechtstreekse link van de website van de school naar de
website van mijn bedrijf.
- Ik wens geen rechtstreekse link van de website van de school naar de
website van mijn bedrijf.
- Ik bezorg hiervoor een spandoek.*
- Er mag een affiche gemaakt worden op A3-formaat in kleur.*
(* schrappen wat niet past)

☐

Ik sponsor een bedrag van 200 euro.
- Ik wens een rechtstreekse link van de website van de school naar de
website van mijn bedrijf.
- Ik wens geen rechtstreekse link van de website van de school naar de
website van mijn bedrijf.
- Ik bezorg hiervoor een spandoek.*
- Er mag een affiche gemaakt worden op A3-formaat in kleur.*
(* schrappen wat niet past)
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Sponsorcontract (exemplaar voor de sponsor)
Naam:
Naam bedrijf:
Adres:
Telefoonnr.:
BTW-nr. of
Ondernemingsnr.
Bedrag:

Betalingswijze:
☐ De bons of tombolaprijzen werden aan de vertegenwoordiger van de vriendenkring,
oudervereniging, school of schoolraad bezorgd.
☐ Er werd cash geld aan de vertegenwoordiger van de vriendenkring,
oudervereniging, school of schoolraad bezorgd.
☐ Per bankoverschrijving op rekeningnr. BE32 1430 8066 5002.
Gelieve zo snel mogelijk uw logo door te sturen naar ons e-mailadres
basisschool.klim-op@outlook.com .

Datum en handtekening sponsor:

Datum, naam en handtekening
vertegenwoordiger van de vriendenkring,
oudervereniging, school of schoolraad:

Na verwerking van de betaling ontvangt u een fiscaal bewijs van uw sponsoring.

