Dugnad for Polentur.

Hei.
Da har vi i Polentur-komiteen hatt 2 møter, og vi har kommet fram til et par
metoder som vil skaffe oss noen kroner i klassekassa. Pr dags dato har vi kr
34716,- . Turen vil koste et sted mellom kr 450.000 – 500.000,-, så vi er nødt for
å starte !
Det første vi går i gang med, er å selge basarbøker. Dette er tenkt å gjøres 2
ganger (i 8. og 9.klasse ). Vi gjør det slik at elevene i gruppe 8A tar ansvaret for
å selge i denne runden.
Hver elev vil få utdelt 1 basarbok. Det tas sikte på at hver elev klarer å selge 320
lodd i boka, til 10 kr stk. ( vi kan ikke selge hele boka, da dette er har noe med
hvor mye inntekt vi har lov å ha ved slike arrangement ).
ALLE elever i 8A-GRUPPA leverer minimum en gevinst hver!
Solgt bok, penger og gevinster, leveres i kantina ÅUS FREDAG 2/12-2016 !!!
Der vil vi sitte fra kl 07.45 og ta imot før skolestart. Dersom boka selges ut før,
kan det avtales å levere direkte til May Britt. Tlf 976 38596.
I tillegg til at den gitte gaven er garantert trekt på barnets bok, har vi i
komiteen klart å samle inn ca 40-50 andre gevinster ! Dette er alt fra gavekort
på pizza,fotpleie,bilvask,båtcruice mm. Fullstendig oversikt fåes ved utdeling av
basarbøkene. Disse gevinstene trekkes av alle bøkene! Trekningsdato vil være
6/12-2016 !!
Denne runden vil gi oss ca kr 100.000,- i inntjening. Med en lignende basar i
9.klasse, papirsalg og pante-flaske-aksjon, håper vi å nå målet !

Vi oppfordrer dessuten alle , til allerede nå og starte sparing til lommepenger
for turen. Et tips er at barnet får pante flaskene hjemme, og putte dette på ei
sparebøsse øremerket Polentur !
Basarbøkene vil bli levert ut i uke 42 på skola.
Vi ønsker alle lykke til med salget !
Med vennlig hilsen Polentur-komiteen.

