
   Beste ouders,  

 

   Het is weer zover: de jaarlijkse pakkettenverkoop van het  

   oudercomité! 
 

Draag bij tot het welzijn van onze leerlingen en bestel onze overheerlijke pakketten! 

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:  5 verkochte pakketten = 1 geschenk 

     10 verkochte pakketten = 3 geschenken 
 

Ons aanbod: (goede prijs/kwaliteit : € 6 per pakket) 

 Eierkoekenpakket: 2x5 ovenverse Wevelgemse eierkoeken 

 Koekjespakket: assortiment afzonderlijk verpakte koekjes, ideaal om mee te 

nemen naar school. 

 Groentepakket: dosis vitamientjes van verse soepgroenten (niet versneden) 

 Zuivelpakket: variëteit aan zuivelproducten om de botten te versterken 

 Chocoladepakket: een doos lekkere zeevruchten voor de zoetekauwen 

 Pannenkoekenpakket: 1 kg vers gebakken pannenkoeken van 'Dries' 
 

Praktisch: 

 De verkoop loopt van 15 september tot en met 7 oktober 2017. 

 Bezorg a.u.b. de bestelbonnen, het geld en het geschenkenstrookje aan de juf of 

meester tegen vrijdag 7 oktober. Gelieve alle pakketten ( 1 bestelbon per 

kind indienen) en cadeautjes op naam van de gezinsoudsten te zetten.  

 De geschenkjes van de kleuters kunt u ophalen in het secretariaat, datum wordt 

nog meegedeeld. De leerlingen van het lager krijgen de cadeautjes in de klas.  

 De pakketten kan je persoonlijk afhalen op vrijdag 20 oktober 2017 tussen 

11.35u en 13.15u OF tussen 15.00u tot 17.00u in de Rozenstraat. Indien je ze 

niet kan komen halen, worden ze door ons  thuis afgeleverd op vrijdag 20 

oktober  vanaf 17.00u (enkel in Moorsele). 

 Het bewaarstrookje geef je af aan de mensen die de pakketten gekocht hebben. 

Bij de afhaling van de pakketten dienen zij het volledig ingevulde strookje bij te 

hebben.   

Alvast bedankt voor de medewerking en heel veel succes bij de verkoop!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leerling .......................................................... uit klas ......... verkocht samen met broers en 

zussen ........... pakketten en kiest als geschenk: 

                                                                         ................. x bal 

                                                                         ................. x hamertje tik 

                                                                         ................. x bellenblaas zwaard 

                                                                         ................. x kleurpotloden 

                                                                         ………………. x badmintonset 

                                                                         ………………. x strip              
 

(1 geschenk per 5 pakketten / 3 geschenken per 10 pakketten) 

 Handtekening van de ouders 


