Betreft : speculoosverkoop
Beste ouders en leerlingen,
We breken met onze wafeltraditie en bieden je dit schooljaar eens iets nieuws
aan : we organiseren met het Oudercomité een speculoosverkoop !
Ook deze opbrengst willen we gebruiken om nieuwe banken aan te kopen.
U kan kiezen uit :
Speculoos 2x18 cm

Speculoos 1x35 cm

Wil u, of uw vrienden, of uw familieleden, ook genieten van die lekkere
speculoos, gebruik dan bijgevoegd bestelformulier voor uw totale bestelling, en
geef het af aan de klasleerkracht van uw kind. In de kolom gratis vult u de
voorkeur in van uw gratis speculoos. Want vergeet niet : 10 + 1 gratis. Wie dus
10 stuks bestelt, krijgt er een 11e gratis ! Profiteer hiervan !
Voor de bestelling die uw vrienden, familieleden, kennissen, buren, … plaatsen
gebruikt u de aparte strookjes. Zo weet u achteraf aan wie u de bestelling moet
afgeven.
Bezorg het totale bestelformulier ten laatste op 7 november terug aan de
klasleerkracht. De aparte bestelformuliertjes houdt u zelf bij. De levering van de
wafels is voorzien tegen 28 november 2014.
Alvast bedankt voor uw bestelling en uw medewerking,
Het oudercomité
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