GEMEENTESCHOOL SINT–DENIJS
Dalestraat 40 - 8554 Zwevegem – Sint-Denijs
T 056 45 57 72 – F 056 45 57 72 – E stdenijs@scarlet.be

Sint-Denijs, 4 november 2013

Beste ouders, grootouders, sympathisanten,

De ouderraad organiseert dit jaar opnieuw een

De koekjesverkoop aan het einde van het eerste trimester wordt stilaan een traditie. De opbrengst wordt
gebruikt tvv de school: voor dit schooljaar ligt de nadruk op het ondersteunen van de bosklassen. Dit
jaar trekt het 4e, 5e en 6e leerjaar van 12 tot en met 16 mei 2014 naar Stoumont. De vraagprijs van
€ 135,- is net voldoende voor enkel het verblijf. Wij hopen op een goede koekjesverkoop waardoor we
de activiteiten van tijdens die week kunnen vereffenen.
!Door koekjes te kopen – ook voor familieleden, vrienden en buren – kan U Uw steentje bijdragen!
Wij bieden U een ruim assortiment koekjes aan, zodat iedereen zeker iets naar zijn gading zal vinden!
De koekjes worden in de dozen telkens in kleinere hoeveelheden verpakt, zodat de koekjes bij het
openen langer vers blijven!

Carré Confituur 3 blisters van 12 stuks

810g € 6,00

Carré Frangipanne 4 blisters van 6 stuks

840g € 6,00

Gevulde vanille wafel 13x60g

800g € 6,00

Cigarettes Russes 8 blisters van 100 g

800g € 6,00

Vanille chocoladewafels 10 x 2 stuks

800g € 6,50

Nieuwjaarswafels 2x400 g

800g € 6,00

Truffels melkchocolade

200g € 6,00

ASSORTIMENT 1 (Koffie)

820g € 6,50

Carré Confiture 240g, Frangipanne 200g
Vlinders/Twists 200g, Cigarettes Russes 2x90g
ASSORTIMENT 2 (Snack)
Carré Confituur 4x47g, Frangipanne 5x50g,
Gevulde vanille wafels 3x(30gx2), Rochers met chocoladefantasie
5x40g

815g € 6,50

Uw bestelling kan U doorgeven via bijgevoegde bestelstrook, tot uiterlijk woe. 11 DECEMBER 2013.
De betaling gebeurt CONTANT bij de bestelling, dus NIET via de schoolrekening!
In afspraak met de directie kunnen ook kleuters uitzonderlijk geld meebrengen naar school, al is het
misschien toch aan te raden om zoveel mogelijk zelf af te rekenen met de kleuterleidster of om het geld
mee te geven met een grotere broer of zus.
De bestellingen kunnen op school afgehaald worden op DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 van
11u40 tot 12u00, van 13u tot 13u15 en van 16u00 tot 19u00.
Alvast bedankt voor Uw steun!

BESTELSTROOK
(In te dienen uiterlijk woe. 11 DECEMBER 2013 via de leerkracht!)

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ouder/Voogd van …………………………………………………………………………uit ( ………… KO/ ………… LO)
bestelt:
Omschrijving

Totaal te
betalen

Eenheidsprijs Aantal

Carré Confituur 3 blisters van 12 stuks

810g

€

6,00

Carré Frangipanne 4 blisters van 6 stuks

840g

€

6,00

Gevulde vanille wafel 13x60g

800g

€

6,00

Cigarettes Russes 8 blisters van 100 g

800g

€

6,00

Vanille chocoladewafels 10 x 2 stuks

800g

€

6,50

Nieuwjaarswafels 2x400 g

800g

€

6,00

Truffels melkchocolade

200g

€

6,00

820g

€

6,50

815g

€ 6,50

ASSORTIMENT 1 (Koffie)
Carré Confiture 240g, Frangipanne 200g
Vlinders/Twists 200g, Cigarettes Russes
2x90g
ASSORTIMENT 2 (Snack)
Carré Confituur 4x47g, Frangipanne
5x50g,
Gevulde vanille wafels 3x(30gx2),
Rochers met chocoladefantasie 5x40g

TOTAAL BESTELLING

€

en voegt hierbij het totaal verschuldigde bedrag van € …………………………………………….
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit gedeelte kunt U bijhouden als overzicht van Uw bestelling voor familie, vrienden en buren.
Naam

TOTAAL BESTELLING

Omschrijving

Aantal

Bedrag

