Beste ouders,
Het oudercomité houdt zijn jaarlijkse traditie in stand en
organiseert weer een heuse pakkettenverkoop, door en voor de
BaMo-kinderen.
Draag jouw steentje bij en laat je inpakken door ons gevarieerd aanbod van overheerlijke pakketten.
De prijs bedraagt 7 euro per pakket.

Chocoladepakket
Eierkoekenpakket
Groentepakket
Koekjespakket
Pannenkoekenpakket

Een doos lekkere zeevruchten voor de zoetekauwen.
2 x 5 ovenverse Wevelgemse eierkoeken.
Verse groenten van de Meerlandhoeve voor een flinke
portie vitamines (niet versneden).
Heerlijk assortiment afzonderlijk verpakte koekjes van
‘Poppies’.
1 kg versgebakken pannenkoeken van ‘Dries’.

Met de winst wordt speelgoed en educatief materiaal aangekocht en worden uitstapjes goedkoper (zie het
verslag in de nieuwsbrief). Hoe groter de verkoop, hoe groter het verschil dat we kunnen maken. Daarom
stimuleren we het commerciële talent van onze jonge handelaars met prijzen:
Bij 5 verkochte pakketten mag je één geschenk kiezen, per 10 verkochte pakketten haal je 3 geschenken
binnen! Ga je er echt voor en verkoop je er 15? Dan plezieren we de filmfanaten onder ons met een gratis
cinematicket!

Goede afspraken, goede vrienden:


De verkoop loopt van 13 september tot en met vrijdag 4 oktober 2019.



Bezorg de bestelbon, de geschenkbon en het geld in een gesloten enveloppe aan de juf of meester
tegen vrijdag 4 oktober. Anders dan de voorbije jaren, vragen we om maar één bestelbon per gezin
in te dienen, op naam van de gezinsoudste.



Op de keerzijde van deze brief kan de verkoper bijhouden welke pakketten hij aan wie heeft
verkocht. Dit is een hulpmiddel voor de leerling en moet niet worden ingediend.



De pakketten kan je persoonlijk afhalen op vrijdag 18 oktober 2019 tussen 11.35 uur en 13.15 uur
OF tussen 15.00 uur en 19.00 uur in de Rozenstraat. OPGEPAST: de pakketten worden helaas niet
meer aan huis geleverd. Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip.



De leerlingen van het lager krijgen de cadeautjes uitgereikt in de klas. De geschenkjes van de
kleuters kan je ophalen in het secretariaat. Deze datum wordt nog meegedeeld.

GESCHENKBON
Leerling ............................................................................... uit klas ............. verkocht samen met broers en
zussen ….......... pakketten en kiest als geschenk(en):

Stiften
Diabolo
Reuze frisbee
5 pakketten
10 pakketten
15 pakketten
20 pakketten

…x
…x
…x

Fluo plakkaatverf (6 potjes)
Stickervellen
Een cinematicket

= 1 geschenk
= 3 geschenken
= 1 cinematicket OF 4 geschenken
= 1 cinematicket + 1 geschenk OF 6 geschenken

Bij vragen, bel gerust op 0497 72 71 12.







…x
…x
…x













Handtekening van de ouders

























BESTELBON PAKKETTENVERKOOP
 één bon per gezin 
Naam gezinsoudste: …………………………………………………………………… Klas …………..
Telefoonnummer: …………………….
Chocoladepakket

…….. x 7 euro = ………. euro

Eierkoekenpakket

…….. x 7 euro = ………. euro

Groentepakket

…….. x 7 euro = ………. euro

Koekjespakket

…….. x 7 euro = ………. euro

Pannenkoekenpakket

…….. x 7 euro = ………. euro
Totaal: € ……….

De verkoper haalt de pakketten zelf af op vrijdag 18 oktober tussen 11.35 uur en 13.15 uur OF tussen 15.00
uur en 19.00 uur in de Rozenstraat. OPGEPAST: de pakketten worden niet meer aan huis geleverd.
Bedankt voor jullie inzet!

VERKOOPLIJST

Pannenkoeken

Koekjes

Groenten

Naam en adres

Eierkoeken

Nr.

Chocolade

Deze lijst is een hulpmiddel om het overzicht van de verkochte
pakketten te kunnen bewaren en moet niet worden ingediend. We
wensen jullie veel succes !

