BESTELBON

PRODUCT
FRANGITARTE 840g
(4 blisters van 6 stuks)

PRIJS/STUK

AANTAL

TOT

€6

APRI’CO (carré confituur) 800g
(3 blisters van 12 stuks)

€6

BROWNIES Handy box 600g
€7

(20 x 30g)
ASSORTIMENT SNACKS 820G
Apri’co (4 x 47g)
Frangitarte (5 x 50g)
Vanily (gevulde wafeltjes) 3 x

€7

(2 x 30g)
Rochers met
chocoladefantasie (5 x 40g)

GEVULDE WAFELTJES 780g
€5

13 x (2X30g)
ARTISANALE WAFELS 800g

€6

10 x (2X40g)
ARTISANALE WAFELS MET
CHOCOLADESMAAK 800g
10 x (2X40g)
TOTAAL

€6

(te betalen bij bestelling)

NAAM KIND + KLAS : ...............................................................................................................

VIA OVERSCHRIJVING (BE51 7390 1246 0962) OC Leernest met vermelding van NAAM KIND + KLAS

AANDACHT
KOEKJESVERKOOP!
Bachte-Maria-Leerne, 2 februari 2021
Beste ouders, grootouders, sympathisanten
Door de alom gekende omstandigheden zagen we helaas al heel wat van onze activiteiten in het
water vallen. Ook onze traditionele jaarlijkse VALENTIJNS-KOEKJESVERKOOP zal dit jaar iets
later doorgaan en wordt een LENTE-KOEKJESVERKOOP!
De opbrengst van deze actie gaat steevast naar investeringen t.v.v. de leerlingen! Zo
konden we de opbrengst van vorig jaar o.a. gebruiken om de digitale update te
verwezenlijken (vernieuwingen schoolborden, laptops e.d.)!
Wij verkopen dozen met allerhande soorten lekkere koekjes (zie keerzijde).
Bestel dus snel grote hoeveelheden koekjes, zo bent u voor maanden thuis voorzien van
lekkernijen voor bij de koffie!
Misschien wensen oma, opa, tante, de buurman, een collega ook een doos te kopen.
Het zou super zijn als u ons op deze manier steunt.
Bestellingen uiterlijk vrijdag 26 februari op school bezorgen (strookje of online) en

het bedrag

overschrijven op rekening BE51 7390 1246 0962 met duidelijke vermelding van naam kind +
klas (digitaal omwille van COVID-19).
We verwachten de levering in de week van 15 maart. We proberen de bestelling zoveel als
mogelijk

met de kinderen mee te geven om op het afhaalmoment het aantal bezoekers te

beperken.
Op vrijdag 19 maart, tussen 15.30 en 18.00, kunnen de overblijvende bestellingen volledig
'coronaproof' worden afgehaald (een tentje zal opgesteld zijn aan de inkomhal).
Mogen wij vragen dat slechts 1 persoon de pakketten komt halen? Ook het dragen van een
mondmasker en het houden van voldoende afstand is verplicht. Er zal ontsmettingsgel
voorzien zijn.
We hopen dat, op deze manier, de heerlijke koekjes bij iedereen terechtkomen!

Van harte dank voor uw steun!
Het oudercomité van basisschool LEER NEst

