
                        
  

FFuunn  aanndd  HHeeaalltthhyy  
FFuunnddrraaiissiinngg  
AAlltteerrnnaattiivveess  

  
WWEELLLLNNEESSSS  CCOOMMMMIITTTTEEEE    

  
CCoonnttaacctt::  EEllssiiee  LLeeee  SSzzeettoo,,  MMSS,,  RRDD  
DDiirreeccttoorr,,  CChhiilldd  NNuuttrriittiioonn  SSeerrvviicceess      

FFrreemmoonntt  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  
FFrreemmoonntt,,  CCAA  9944553388    

PPhhoonnee::    ((551100))  665577--22335500      
EEmmaaiill::    eesszzeettoo@@ffrreemmoonntt..kk1122..ccaa..uuss  

      

MMoosstt  sscchhoooollss  aanndd  
sscchhooooll--rreellaatteedd  ggrroouuppss  

ddoo  ffuunnddrraaiissiinngg  
aaccttiivviittiieess..    HHeerree  aarree  
ssoommee  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  

sseelllliinngg  ccaannddyy  aanndd  ootthheerr  
‘‘jjuunnkk’’  ffooooddss  tthhaatt  ccaann  bbee  

ggoooodd  ffoorr  yyoouurr  bbaannkk  
aaccccoouunntt  aanndd  yyoouurr    

hheeaalltthh!!  

  

  
              
          CCrreeaattiivvee  TThhiinnggss  TToo  SSeellll    
    

  BBaalllloooonn  bboouuqquueettss  
  BBaatthh  aacccceessssoorriieess,,  ccoossmmeettiiccss  
  BBaatttteerriieess  
  BBooookkss  
  BBuummppeerr  ssttiicckkeerrss  
  CCaalleennddaarrss  
  CCaannddlleess  
  CChhrriissttmmaass  ttrreeeess  
  CCooffffeeee  ccuuppss,,  mmuuggss  
  CCooookkbbooookkss  
  CCoouuppoonn  bbooookkss  
  CCrraaffttss  
  EEaarrtthhqquuaakkee  kkiittss  
  EEmmeerrggeennccyy  kkiittss  ffoorr  ccaarrss  
  FFiirrsstt  aaiidd  kkiittss  
  FFlloowweerrss,,  bbuullbbss,,  ppllaannttss  
  GGiiaanntt  ccoolloorriinngg  bbooookkss  
  GGiifftt  bbaasskkeettss  
  GGiifftt  cceerrttiiffiiccaatteess  
  GGiifftt  iitteemmss  
  GGiifftt  wwrraapp,,  bbooxxeess,,  bbaaggss  
  GGrreeeettiinngg  ccaarrddss,,  ssttaattiioonnaarryy  
  HHoolliiddaayy  wwrreeaatthhss,,  

oorrnnaammeennttss,,  mmiissttlleettooee  
  HHoouussee  ddeeccoorraattiioonnss    
  HHoouussee  wwaarreess  
  JJeewweellrryy  
  MMaaggaazziinnee  ssuubbssccrriippttiioonnss  
  MMuussiicc,,  vviiddeeooss,,  CCDDss  
  PPeett  ttrreeaattss,,  ttooyyss,,  aacccceessssoorriieess  
  RRaaffffllee  ddoonnaattiioonnss  
  SSttuuffffeedd  aanniimmaallss  

  

  
        HHeeaalltthhyy  FFooooddss  TToo  SSeellll  
  

  110000%%  ffrruuiitt  jjuuiiccee  ppooppss  
  110000%%  ffrruuiitt  lleeaatthheerrss  
  FFrreesshh  vveeggeettaabbllee  bbaasskkeettss  
  FFrroozzeenn  bbaannaannaass  
  FFrroozzeenn  llooww--ffaatt  yyoogguurrtt  ppooppss  
  FFrruuiitt  &&  yyoogguurrtt  ppaarrffaaiittss  
  FFrruuiitt  aanndd  nnuutt  bbaasskkeettss  
  FFrruuiitt  ssmmooootthhiieess  
  LLuunncchh  bbooxx  aauuccttiioonnss  
  TTrraaiill  mmiixx  

  
TThhiinnggss  tthhaatt  PPrroommoottee  tthhee  
SScchhooooll  ((wwiitthh  SScchhooooll  LLooggoo  oorr  
SScchhooooll  SSppiirriitt))  
  

  BBuuttttoonnss,,  ppiinnss  
  CCaalleennddaarrss  
  CCooookkbbooookk  wwiitthh  rreecciippeess  ffrroomm  

ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss,,  ppaarreennttss  
  CCuussttoommiizzeedd  ssttiicckkeerrss  
  HHaattss  
  LLiicceennssee  ppllaatteess  oorr  hhoollddeerrss    
  LLuunncchh  bbaaggss  
  PPeenncciillss,,  ppeennss  
  SScchhooooll  aarrtt  ddrraawwiinnggss  
  SScchhooooll  FFrriissbbeeeess  
  SScchhooooll  ssppiirriitt  ggeeaarr  
  SSppiirriitt//sseeaassoonnaall  ffllaaggss  
  SSttaaddiiuumm  sseeaattss//ccuusshhiioonnss  
  SSttuuddeenntt  ddiirreeccttoorriieess  
  TT--sshhiirrttss,,  sswweeaatt  sshhiirrttss  
  WWaatteerr  bboottttlleess  
  YYeeaarrbbooookk//bbooookk  ccoovveerrss  
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AAccttiivviittiieess  tthhaatt  SSuuppppoorrtt  
AAccaaddeemmiiccss  oorr  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  
  

  BBiikkee--aa--tthhoonn  
  DDaannccee  ccoonntteesstt  
  DDuunnkk  TTaannkk  
  JJoogg--aa--tthhoonn  
  JJuummpp  rrooppee  mmaarraatthhoonn  
  MMaatthh  mmaarraatthhoonn  
  RReeaadd--aa--tthhoonn  
  SSppeelllliinngg  bbeeee  
  WWaallkk--aa--tthhoonn  
  

  
  

    FFoorrggeett  tthhee  ccaannddyy  
          ssaalleess  ..  ..  ..  GGeett    
  ccrreeaattiivvee!!    YYoouu  wwiillll    
  bbee  ssuurrpprriisseedd  hhooww    
  mmuucchh  mmoonneeyy  yyoouu    
    rraaiissee  AANNDD  hhooww    
  mmuucchh  ffuunn  yyoouu  ccaann    
          hhaavvee  ddooiinngg    
    ssoommeetthhiinngg  nneeww!!  
          
  

CCrreeaattiivvee  AAccttiivviittiieess  oorr  SSeerrvviicceess  
  

  AArrtt  sshhooww  
  AAuuccttiioonn  
  BBoowwlliinngg  nniigghhtt  
  CCaarr  wwaasshh  
  CCaarrnniivvaallss  
  CCoonnffeerreennccee    
  CCrraafftt  ffaaiirr  
  DDaanncceess  ((kkiiddss,,  ffaammiillyy,,  

ffaatthheerr//ddaauugghhtteerr,,  SSaaddiiee  
HHaawwkkiinnss))  

  FFaammiillyy//ggllaammoouurr  ppoorrttrraaiittss  
  FFeessttiivvaallss  
  FFlleeaa  mmaarrkkeett  
  FFuunn  rruunnss  
  GGaammee  nniigghhtt  
  GGiifftt  wwrraappppiinngg  
  GGoollff  ttoouurrnnaammeenntt  
  LLuunncchh  wwiitthh  ffaavvoorriittee  tteeaacchheerr  

oorr  aaddmmiinniissttrraattoorr  
  MMaaggiicc  sshhooww  
  MMoovviiee  nniigghhtt  
  NNeewwssppaappeerr  ssppaaccee,,  aaddss  
  RRaafffflleess  
  RReeccyycclliinngg  

ccaannss//bboottttlleess//ppaappeerr  
  RReenntt  aa  ppaarrkkiinngg  ssppaaccee  
  RReenntt--aa--tteeeenn  hheellppeerr  ((rraakkee  

lleeaavveess,,  wwaatteerr  ggaarrddeennss,,  
mmooww  llaawwnnss,,  wwaasshh  ddoogg))  

  SScciieennccee  ffaaiirr  
  SSiinnggiinngg  tteelleeggrraammss  
  SSkkaattee  nniigghhtt  
  TTaalleenntt  sshhooww  
  TTrreeaassuurree//SSccaavveennggeerr  hhuunntt  
  WWoorrkksshhooppss//ccllaasssseess  

    
RReessoouurrccee  IIddeeaass  oonn  tthhee  WWeebb  
((pplleeaassee  nnoottee::    tthheessee  aarree  nnoott  
eennddoorrsseemmeennttss))  
  

  NNeeaattiitteemmss..ccoomm  
  EEffuunnddrraaiissiinngg..ccoomm  
  IIttssmmyyaarrttwwoorrkk..ccoomm  
  FFuuddrraaiissiinnggbbeeaaddss..ccoomm  
  NNuuddaayyffuunnddrraaiissiinngg..ccoomm  
  112233ffuunnddrraaiissiinngg..ccoomm  
  QQsspp..ccoomm  
  WWeesstteerrnnffuunndd..ccoomm  
  CCuurrrreennttffuunn..ccoomm  
  DDuullccoopprriinnttiinngg..ccoomm  
  NNuuttrriittiioonnaannddkkiiddss..nneett  
  SSttoocckkppiinnss..ccoomm  
  TTrreeaassuurreebbooookkssaannddggiiffttss..ccoomm  
  FFuunnddrraaiissiinnggddeeppoott..ccoomm  
  SSttrreettcchhaabblleebbooookkccoovveerrss..ccoomm  
  CCoommmmoonn--tthhrreeaaddss..ccoomm  
  FFuunn--rraaiissiinngg..ccoomm  
  PPaarrnntteerrssffoorrkkiiddss..ccoomm  
  FFuunnddrraaiissiinnggbbaatttteerriieess..ccoomm  

Adapted from the Santa Clara County Public 
Health Department Nutrition & Wellness Unit 
and California’s Project Lean  

  VViissttaammaarrkk..ccoomm  
  BBrriicckkssttoonneeggrraapphhiiccss..ccoomm  

  

          

  


