PAASEIERENVERKOOP
Beste ouders, leerlingen, sympathisanten van de school,
Veel mensen kopen tegen Pasen eitjes. Een ideale gelegenheid om
familie, buren, vrienden, … warm te maken om ze via ons te bestellen.
’t Zijn lekkere eitjes, kopers hoeven niet meer naar de winkel én
iedereen krijgt eeuwige dankbaarheid van ons voor de steun 
De paaseierenverkoop was vorig jaar alvast een groot succes. We
hopen op hetzelfde.
Doe je mee? Motiveer je je kinderen ook om mee te doen? Alvast een
warme dankjewel!!
Graag de laatste bestellingen doorgeven de dinsdag na de
krokusvakantie, dat is dus 23 februari.
De paaseieren worden ten laatste op donderdag 1 april meegegeven of opgehaald.

DOEL VAN DE VERKOOP
We dromen al lang van een extra plint (een multifunctionele springkast) voor tijdens de LO-lessen
van kleuter én lager.
We kiezen het degelijke model dat in 2 kan gedeeld worden zodat klein én groot er gebruik kunnen
van maken.
De opbrengst van de paaseierenactie zal een goede ondersteuning zijn!

WAT VERKOPEN WE ?
zakje
zakje
zakje
zakje

assortiment
met 5 grote
met 5 grote
met 5 grote

kleine paaseitjes (200 gr.)
holle paaseieren (7cm) FONDANT
holle paaseieren (7cm) MELK
holle paaseieren (7cm) WIT

€
€
€
€

5
5
5
5

STAP 1: BESTELLINGEN NOTEREN OP HET OVERZICHTSBLAD
Jij of je zoon- of dochterlief kunnen op het blad, dat je bij deze brief kreeg, noteren door wie welke
eitjes besteld werden. Noteer telkens de hoeveelheid en het bedrag dat je ervoor ontvangt.
Dit blad hou je zelf bij, om nadien de bestelling aan de juiste personen te kunnen bezorgen.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

STAP 2: BESTELLINGEN DOORGEVEN AAN DE SCHOOL
Je totaliseert alle bestellingen en
noteert dit op een geel
BESTELSTROOKJE.
Je dient het strookje , met het
gepaste geld, in een gesloten
omslag met de naam en klas van je
kind er op, in.
Dit kan een eerste keer voor de
krokusvakantie en een tweede keer
erna.
De laatste bestellingen graag de
dinsdag na de krokusvakantie, 23 feb., doorgeven a.u.b.
Op het strookje noteer je ook of de bestelling met je kind mag meegegeven worden, of als je ’t zelf
afhaalt.

HANDIG ALS JE KIND VERKOOPT AAN FAMILIE, VRIENDEN, …
Misschien ken je nog mensen die
ook geïnteresseerd zijn in lekkere
eitjes (of die de school willen
steunen)
We bezorgen een reeks
LEVERINGSSTROOKJES zoals
hiernaast. Die kunnen aan de kopers
(familie, vrienden, …) ‘als bewijsje’
afgegeven worden.

VAN HARTE BEDANKT !!!!!
Oprecht een warme dankjewel aan al wie z’n schouders onder deze actie zet!
Vriendelijke groeten
Het hele team
Anne Dierickx, directeur

