De Zonnebloem verkoopt koekenpakketten
Ook dit jaar verkopen wij koekenpakketten van Lotus.
Deze keer zal de opbrengst van deze verkoop volledig besteed worden
aan de aankoop van muzisch materiaal: digitale fototoestellen,
muziekinstrumenten, knutselmateriaal, boetseerhulpmiddelen, ...
Alle kinderen kunnen van deze materialen dan gebruik maken tijdens de
muzische lessen in de klassen, zodat iedereen mee
profiteert van de opbrengst van deze verkoop.

€ 8,00

In 1 pakket zit:
• 2 x Mini-Frangipane
• 2 x Madeleine chocolade
• 2 x Zebra
• 2 x Dinosaurus minis granen
• 2 x Suzy Vanillewafel
• 2 x Mini Suzy Luikse Wafel
• 2 x Speculoospasta portie 20g
• 1 x Pak Speculoos
• 2 x Tartélice Appel

Bestellen kan tot en met vrijdag 15 januari,
via de website van De Vriendenkring: https://devriendenkringwaanrode.be
of door onderstaand strookje in te vullen en op school te bezorgen
Betalen via overschrijving - ook voor vrijdag 15 januari - op volgend rekeningnummer
BE18 7344 0321 5265 (!!! Ander rekeningnummer!!!!), met vermelding van
“koekenverkoop + uw naam”.
Hoe afhalen?
Indien uw kind(eren) echter op onze school zitten, krijgen zij deze pakketten mee en hoeft u niet
aan te schuiven aan de afhaal-drive-in.
Indien uw kind(eren) niet op onze school zitten, kan je deze komen afhalen op 4 februari tussen
15.00 en 16.15 uur.
Houd uiteraard ook rekening met de coronamaatregelen.
De afspraken zoals bij de kerstrozenverkoop blijven gelden.
Bestelstrookje voor u:
Ik _________________________________________ bestel graag koekjes
ten voordele van muzisch materiaal voor De Zonnebloem.
Aantal pakketten => ______ x € 8 = € ______
(gelieve het bedrag over te schrijven op bovenstaand rekeningnummer)
DE KINDEREN EN HET TEAM DANKEN U HARTELIJK VOOR DE STEUN!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestelstrookje voor de school: (enkel indien u niet via de website bestelt)
Ik _________________________________________ bestel graag koekjes
ten voordele van muzisch materiaal voor De Zonnebloem.
Aantal pakketten => ______ x € 8 = € ______
o Mijn kind ……………………………………… uit groep … krijgt het pakket mee naar huis
o Ik haal het pakket zelf af op 4/2/21 tussen 15 en 16.15 uur.

