OUDERRAAD BERKENBOOM
HEISTRAAT
Verkoopactie Valentijnsnoepjes en -chocolaatjes:
vrijdag 11 februari 2022
KEUZE?

Zakje snoepjes (250 gr)
Zakje chocolaatjes (200 gr)

à
à

€ 4 per zakje
€ 5 per zakje

WAAROM?

Zo kunnen we met de ouderraad de school steunen bij de aankoop van (ver)nieuw(d)e
speelplaatsinfrastructuur of ander didactisch materiaal.

VOOR WIE?

Voor uzelf en uw gezin, of als verrassing voor een ‘speciaal iemand’, geschenk voor
familie, vrienden, buren.

HOE BESTELLEN ?

VOORKEUR : via coronaproof - online googleformulier
terug te vinden op de website van de school, facebookpagina van de school en
facebookpagina van de Ouderraad of via onderstaande QR -code.

Alternatief : via onderstaand strookje
HOE BETALEN?

VOORKEUR : coronaproof - via overschrijving (BE43 0682 3067 3101 – BIC GKCCBEBB)
met vermelding “naam kind + klas” ). Voor externen: graag naam en klas kind
vermelden.
Alternatief : inschrijvingsstrookje + geld door uw kind te laten afgeven aan de
leerkracht (ten ALLERlaatste vrijdag 4 februari!).

UITERSTE BESTELDATUM

Vrijdag 4 februari 2022

•

De snoepjes en chocolaatjes worden op vrijdag 11 februari 2022 meegegeven met het oudste kind
van uw gezin. Zorg ervoor dat uw kind die dag een zak meebrengt naar school!

•

De 5 leerlingen die de meeste
snoepjes en chocolaatjes verkopen,
krijgen een attentie.

Bedankt om snoepjes en/of
chocolaatjes te bestellen!
Zo kunnen we met de ouderraad de
school steunen bij de aankoop van
(ver)nieuw(d)e
speelplaatsinfrastructuur of ander
didactisch materiaal.

Bestelformulier (indien je niet de mogelijkheid hebt om de bestelling online door te voeren)
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam (oudste) kind : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Klas (oudste) kind : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(verplicht in te vullen om bevestigingsmail te kunnen sturen)

Snoepjes : ……………………… X 4 € per zakje : …….. €
Chocolaatjes : …………………X 5 € per zakje : ………€
Totaal : ….……. €
Bij voorkeur te betalen via overschrijving met vermelding van naam (kind) en klas op rekeningnummer
van de ouderraad: BE43 0682 3067 3101 – BIC GKCCBEBB.

