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Geachte ouder(s),
Wij houden op 8 februari 2018 onze traditionele

KOEKJESVERKOOP.
De opbrengst van deze actie wordt volledig gebruikt ten voordele van uw kleuter en/of leerling.
We betalen af voor de aankoop van de speelplaatsinrichting en sparen voor de
aankoop/onderhoud van onze laptops en beamers in de lagere school. U geeft ons een duwtje
in de rug dankzij uw aankoop de echte Jules Destrooper koekjes.
We verkopen een 3-pack : 1 x Natuurboterwafels 100g • 1 x Amandelbrood 100g
1 x Parijse Wafels 100g aan de prijs van € 7,00 per pack.
en/of 4-pack : 1 x Natuurboterwafels 100g • 1 x Amandelbrood 100g
1 x Parijse Wafels 100g • 1 x Kandijkoekjes in Chocolade 100g aan de prijs van € 9,00 per pack.
Graag bestellen via onderstaand strookje en tegen maandag 22 januari a.s. afgeven in klas.
We vragen contant te betalen en dit samen met het strookje in een gesloten enveloppe af te
geven met vermelding van de naam van uw kind aan de buitenkant.
U kunt ook overschrijven ten laatste op 19/01/18. BE21 4768 1197 8103 – KREDBB –
mededeling: koekjes. Hoe dan ook hebben we uw strookje met bestelling nodig.
------------------------------------------------------------------------------------zo vlug als mogelijk afgeven aan klastitularis a.u.b.

de familie …………………………………………….……………………………….
adres ……………………………………………………………………

tel.nr. …………………….

bestelt hierbij :
(aantal) ……….. 3 –pack

> ……….. x € 7,00 =

€ ……..

(aantal) ………. 4 –pack

> ……….. x € 9,00 =

€ ……..

TOTAAL =

€ ………

Gelieve tevens uw keuze van afhaling aan te duiden:
Mijn zoon/dochter neemt de bestelling zelf mee via de klas op donderdag 8 februari
(klas) …………….

(naam leerkracht) ……………………………….

Wij halen de bestelling op donderdag 8 februari tussen 16.00u. en 16.45u. op school.
(afhalen in de kleuterrefter - Kloosterstraat)
Wil kruisje zetten a.u.b.

contante betaling

betaling via overschrijving

