Roosdaal, 9 oktober 2018
Beste ouders, grootouders en vrienden van onze school,
Ze zijn er weer : het assortiment lekkernijen van de ouderraad !
Maar liefst een totaal van 1317 verpakkingen gingen vorig schooljaar de deur uit, waarvoor
onze uitzonderlijke dank ! We hopen dit schooljaar op evenveel enthousiasme.
Met de opbrengsten van deze verkoop (alsook van het eetfestijn, schoolfeest en andere
evenementen) springt de ouderraad bij in de financiering van vele schoolactiviteiten.
Dit jaar zijn de voorverpakte wafeltjes in een praktische herbruikbare opbergdoos terug.

Nieuw is dat je je bestelling via overschrijving op rekeningnummer BE05 8601 0893 0675 van
de ouderraad kan betalen. We vragen dan wel om onder “Naam”(1) de naam van de
rekeninghouder te vermelden !
Uiteraard kan je ook nog steeds cash (gepast geld a.u.b.) betalen onder gesloten omslag via de
leerkracht (antwoordstrook op gesloten omslag nieten a.u.b.).
Hieruit kan u kiezen:
Vanillewafels, chocoladewafels , mix suikervrije dieetwafels, mix vanille-/chocoladewafeltjes in
herbruikbare plastieken opbergdoos, frangipane, carré confituur, assortimentsmix (5 carré
confituur / 5 frangipanes / 5 vanillewafels / 5 chocoladewafels), truffels en zeevruchten.

!! De ouderraad dankt jullie van harte voor jullie gulle bestellingen !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Naam (rekeninghouder): …………………………………………………………………………
Emailadres : ……………………………………………………………………………………………
Ouder van : …………………………………….....................
Betaling:  Cash ingesloten

klas: ……

 Via overschrijving

bestelt …..dozen vanillewafels individueel verpakt 700 gr aan 6 euro
bestelt ..... dozen chocoladewafels individueel verpakt 700 gr aan 6 euro
bestelt …. dozen suikervrije/dieetwafels individueel verpakt 20 stuks 550 gr : 8 euro
bestelt ….. herbruikbare opbergdozen met een mix vanille-/chocoladewafels individueel verpakt
15+15 stuks 515 gr aan 8 euro/stuk
bestelt …..dozen frangipane 700 gr aan 6 euro/stuk
bestelt …..dozen carré confituur 700 gr aan 6 euro/stuk
bestelt …..dozen mix (5 frangipanes/5 carré confituur/5 vanillewafels/5 chocoladewafels
individueel verpakt) 800 gr aan 6 euro/stuk
bestelt …..zakjes truffels Valentino 200 gr aan 5 euro/stuk
bestelt …..zakjes zeevruchten Valentino 200 gr aan 5 euro/stuk
Deze antwoordstrook aan de leerkracht te bezorgen ten laatste tegen vrijdag 26 oktober.
De levering mag u verwachten vanaf maandag 19 november.

