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nieuwsbrief- actie geld groen wassen  

 

 

 

 

De Regenboog bewuster en flexibeler…… 

Op maandag 27 januari aanstaande starten wij op de Regenboog met een bijzondere 
actie. De Regenboog wil haar pand verduurzamen en daarmee bijdragen aan een 
beter milieu.  De Regenboog wil daarnaast tegemoet komen aan de wens, die 
ouders/verzorgers in het Klanttevredenheid hebben uitgesproken. Hierin werd de 
wens uitgesproken om meer flexibiliteit in de opvang aan te bieden door ook losse 
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halve dagen aan te bieden. Ouders/verzorgers van de kinderen op de Regenboog 
kunnen van maandag 27januari tot en met 31 maart 2014 extra dagen of 
dagdelen(op woensdag en vrijdag) op de Regenboog kopen tegen gereduceerd 
tarief:10% of 15 % korting. Wij hopen dat we hiermee extra losse dagen verkopen. 
Met dit extra geld willen we ons eigen pand verduurzamen en energie besparen. We 
willen als eerste sparen voor LED verlichting omdat we hier veel energie mee kunnen 
besparen. Het is de bedoeling om de vervanging van de LED lampen ook aan te 
grijpen om meer sfeerverlichting aan te brengen. Verder staat  ook een 
ventilatiesysteem staat op ons verlanglijstje.  Hierdoor willen we bijdragen aan een 
beter milieu voor de kinderen nu, maar ook in de toekomst! 

 

Wat is het idee 

Medewerkers en ouders van de Regenboog kiezen er bewust voor om gezond te leven 
en kiezen dit ook voor hun kinderen . Dit is belangrijk in ons pedagogisch 
handelen(waarom doen we dit zo?) maar ook in het voedingsbeleid(gezonde, eerlijke 
voeding!) en in onze leefomgeving(hoe gaan we om met elkaar en met mileu). Ook in 
de (activiteiten)thema’s die we voor de kinderen kiezen komt dit terug: dieren, natuur.  
Een ouder Marcel van Keulen, architect van beroep, merkte op dat er veel 
mogelijkheden zijn om het pand van de Regenboog te verduurzamen. De verwarming 
en verlichting van het gebouw kost veel geld. Geld dat je graag zoveel mogelijk ten 
goede wil laten komen aan de kinderen en de kwaliteit van hun leefomgeving. Elk jaar 
komen de kosten voor energie en onderhoud weer terug. Om deze kosten terug te 
dringen is het nodig om ons bewust te worden van ons eigen gedrag en om te 
investeren in energiebesparende maatregelen.  De investering in de  LED lampen is 
hopelijk slechts het begin. De oudercommissie heeft toegezegd mee te willen denken, 
in hoe we hier verder mee kunnen gaan. Iets waar we heel blij mee zijn en waardoor 
we ons natuurlijk enorm door gesteund voelen! 

 

Samenwerking met geldGROENwassen. 

Geïnspireerd door Marcel ben ik als locatiemanager op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om investeringen te financieren en kwam ik in contact met 
geldGROENwassen. GeldGROENwassen ontvangt zelf een subsidie van Stichting Doen 
om bedrijven te ondersteunen met het duurzamer inrichten van hun bedrijf. Van hen 
komt het idee om ouders met korting diensten aan te bieden en de opbrengst daarvan 
te investeren in energiebesparende maatregelen. Zij ondersteunen het initiatief met 
gratis posters en ander pr materiaal en hebben ondersteuning geboden om de eerste 
actie bij ons van de grond te krijgen. 
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Hoe werkt het 

Op maandag 8 uur gaat de actie bij de Regenboog van start. In de hal kunnen ouders 
informatie krijgen over de achtergronden en al extra losse dagen kopen. Ook zullen 
ansichtkaarten verspreid worden  onder de ouders waarop je extra dagen kunt kopen. 

 

Verschillende kortingspercentages 

Bij inkoop van 1of 2 dagen extra ontvangt de ouder 10% korting 

Bij Inkoop van 3 of meer  extra ontvangt de ouder 15% korting 

Bij inkoop van halve dag(op woensdag- of vrijdag ochtend of middag) ontvangt de  

ouder 10% korting 

 

Je ontvangt hiervoor bonnen die je tot 31 december 2014 kan gebruiken. Voor de 
teruggaaf van de belasting over deze extra dag is het van belang dat wij de datum 
van gebruik van de bon weten. Deze datum moet op de inleveringsdag genoteerd 
worden door ons. De extra dag kan alleen als er plek is op de groep. Dit in overleg 
met de leidsters. Wij zullen wekelijks bekend maken op het bord bij de groep welke 
dagen er plekken beschikbaar zijn op de eigen groep.  
De gekochte dagen worden in de eerst volgende maand  na ondertekening van deze 
bestelkaarten gefactureerd. 
In de maand april hopen we dan de (een deel) van de LED verlichting te kunnen 
plaatsen. Om de gehele Regenboog te kunnen doen is het nodig dat we 350 extra 
dagen verkopen. 
 
Wij hopen op jullie steun en inzet te mogen rekenen en hiermee een bijdrage te 
kunnen leveren aan een leefbare wereld voor nu en in de toekomst!  
 

Mocht je ideeën hebben of vragen dan kun je deze natuurlijk bespreken met de 
leidsters met de OC leden, maar ook met mij Jeanne Brouwer 06-12861504. 
 
Het team van de Regenboog 
 

 

 

 

 


