Beste ouders, familie, vrienden en sympathisanten,

Net zoals de vorige jaren organiseert Ouderraad '' De Koepel " een
verkoopactie. De opbrengst ervan gebruiken we om de school en
de kinderen te ondersteunen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
aankoop van nieuwe leesboekjes en schoolmateriaal en blijven we
sparen voor de aankoop van een speeltoestel dat tegen 1
september 2023 zal worden geplaatst op de binnenkort vernieuwde bovenspeelplaats.
Aangezien dat de voorbije twee jaar zeer vlot verliep, zullen de bestelling en de betaling ook
dit jaar zoveel als mogelijk digitaal verlopen.

Ons aanbod
Dit jaar kunt U de volgende producten bestellen:

-

Wafels groot (1kg) t.w.v. 12 euro

-

Wafels klein (700g) t.w.v. 8,50 euro

-

Truffels t.w.v. 12 euro

-

Tripack chocoladefiguren t.w.v. 6 euro

-

Zeevruchten (250g) t.w.v. 5 euro

-

Chocolade winterfiguurtjes met praliné (250 g) t.w.v. 6 euro

Hoe bestellen?
We vragen om online te bestellen via volgend google-formulier, te vinden op de volgende
link https://forms.gle/XH2qkzZSjboPGEyD8. Plaats je bestelling uiterlijk op maandag 14
november 2022, zodat wij onze bestelling tijdig kunnen plaatsen bij de leveranciers.
Als de online-bestelling op een of ander manier niet lukt, kun je contact opnemen met Hilde
Wachtelaer: 0486/868758. Wij zorgen dan dat uw bestelling in orde komt.

Hoe betalen?
Wij vragen om te betalen via overschrijving op rekeningnummer BE58 7440 4386 2379. Bij
de overschrijving vermeld je de klas, naam en voornaam van uw oudste kind alsook
uiteraard het aantal emmers wafeltjes, dozen truffels, pakjes chocoladefiguren en/of
zeevruchten (bijv. “5 x wafels groot, 8 x wafels klein, 2 x truffels, 3 x tripack, 1 x zeevruchten,
10x winterfiguurtjes”). We vragen u het juiste bedrag over te schrijven uiterlijk op maandag
14 november 2022, zo niet gaat uw bestelling niet door.
Als het voor u echt onmogelijk is om over te schrijven, dan kunt u uitzonderlijk gepast cash
betalen aan Hilde Wachtelaer, ’s morgens of ‘s avonds in de voor- of naschoolse opvang.

Hoe afhalen?
U kunt uw bestelling afhalen op zaterdagvoormiddag 10 december 2022, tussen 10 en 12u,
op school; de exacte plaats zal later worden meegedeeld. U brengt het afschrift van uw
bestelling mee, dat u zult ontvangen hebben in uw mailbox.

Wij zijn ervan overtuigd dat we ook dit schooljaar op jullie enthousiaste medewerking
kunnen rekenen. Aarzel niet om buren, familie en vrienden aan te spreken.
Tot slot, eenieder die een bestelling plaatst, kan deelnemen aan de wedstrijdvraag en maakt
kans om een extra pakket lekkers te winnen.
Alvast hartelijk dank voor jullie steun!
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