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      Zeveren, donderdag, 13 november 2014 

GROTE KOEKJESVERKOOP VOOR ONZE SCHOOL 

 
Beste ouders en sympathisanten, 

 

Met de directie, leerkrachten, ouders en iedereen die betrokken is bij 

de school, proberen we onze kinderen een aangename en boeiende 

schoolomgeving te bieden. 

 

Om de werking van onze basisschool te steunen, kan u meedoen aan onze jaarlijkse 

koekjesverkoop. Met de opbrengst  willen we extra doe-activiteiten in de klassen 

bekostigen. 

 

Net zoals vorige schooljaren kiezen we voor een aanbod door Biscuits Popelier. U kunt een 

koekjespakket met chocoladewafels, een assortiment koekjes, een doos brownies of 

havermoutkoekjes met chocolade voor 6 euro per pakket kopen. Wellicht is dit voor u, en 

misschien ook voor uw vrienden of familie, een mooie gelegenheid om onze activiteiten te 

steunen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket 1 
(10 x 2st) 

heerlijk zachte wafels met 

een fantasie van chocolade 

Pakket 2 
800g (individueel verpakt) 

- carré confituur 

- frangipanne 

- gevulde vanille wafels 

- rochers met  

  chocoladefantasie 

Pakket 3 
(individueel verpakt) 
20 individueel verpakte 

zachte brownies met 

chocoladestukjes, in een 

handige box 

Pakket 4 
(4x140g) 

havermoutkoekjes met 

fantasie van chocolade 

 

 

Mogen we vragen dat uw kind het bestelbriefje ten laatste op dinsdag 8 oktober 2019 

terug meebrengt naar de klas? Dan kan u uw bestelling in de week voor de herfstvakantie 

afhalen op school. 

 

We danken u alvast voor uw steun! 

 

Met vriendelijke groet, 

Directie en leerkrachten 
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BESTELBLAADJE KOEKJESVERKOOP  

(Graag bezorgen aan de juf/meester ten laatste op di 8/10/’19) 
 

Ondergetekende, ouder van  _____________________________________________  

 

Klas:  _________________  

 

bestelt 

___________ x koekjespakket 1  x 6 euro =  __________ euro 

___________ x koekjespakket 2   x 6 euro =  __________ euro 

___________ x koekjespakket 3  x 6 euro =  __________ euro 

___________ x koekjespakket 4  x 6 euro =  __________ euro 

 

TOTAAL: __________ euro 

 
Ik geef dit bedrag (gepast!) samen met het strookje mee met mijn kind in een gesloten omslag.  

 

Datum                                                 Handtekening 

 

 

    /   /’19 


