
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
De Koningin Beatrixschool tekent dit najaar voor nieuwe 
voetbaltenues. 
Onze ‘kunstenaars’ zorgen voor prachtige, unieke wenskaarten en leuke 
producten met hun eigen tekeningopdruk erop en van ieder verkocht artikel 
gaat een groot deel naar ons goede doel. Helpt u ook mee? 

  
Wij organiseren samen met Tekenfund(.nl) een leuke tekenactie waarmee we geld 
willen inzamelen voor de aanschaf van nieuwe voetbaltenues voor het schoolvoetbal. 
Onze leerlingen maken niet alleen unieke tekeningen, maar leren ook meer over 
tekentechnieken en samenwerken aan een project.  
 
In iedere klas tekenen, schilderen of krijten ze met een ongekend enthousiasme de 
mooiste tekeningen. Een leuke tekenopdracht waarbij alle kinderen de kans krijgen 
‘beroemd’ te worden. Van hun eigen tekening ontvangen ze in ieder geval een eigen 
wenskaart met tekeningopdruk gratis, maar het gaat er natuurlijk ook om dat ze zo veel 
mogelijk wenskaartensets (4 stuks met enveloppe) en andere producten verkopen aan 
familie, vrienden, buren en kennissen. Andere producten met tekeningopdruk zijn 
bijvoorbeeld placemats, onderzetters en handige mokken. Stuk voor stuk unieke, maar 
vooral ook handige producten van hoge kwaliteit. 
 
Ongeveer een week na het tekenen ontvangen de leerlingen een persoonlijke 
verkoopfolder waarop de tekening is afgedrukt, zodat zij aan u tonen kunnen hoe mooi 
de tekening is geworden. In de verkoopfolder staat tevens hoe eenvoudig het is de 
eigen webshop van het kind bezoeken en te promoten.  In de eigen webshop van het 
kind ziet u alle verkrijgbare artikelen en kunnen geïnteresseerden heel gemakkelijk 
bestellen en direct online afrekenen. Dat scheelt ons uiteindelijk tijd en het is ook nog 
eens een stuk veiliger voor de kinderen zelf! 
 
 
Wij hopen met z’n allen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ons goede doel door de 
verkoop van de producten. Na de verkoopperiode worden de bestellingen geproduceerd 
en na ongeveer 2 weken afgeleverd op school. Via de kinderen komen de bestellingen 
naar huis om vervolgens te worden uitgedeeld aan de kopers. Dat zijn de leukste 
momenten, waarop de ‘kunstenaars’ vol trots hun kunstwerken kunnen tonen. 
 
Wanneer u onderstaande link kopieert kunt u ook via een Youtube filmpje bekijken hoe 
Tekenfund werkt. 
 
https://youtu.be/V1Ns3h5nU9w 
 


