Koekjesverkoop op de Meidoorn
Beste ouders, grootouders en sympatisanten van de school,
Dit jaar organiseren we met onze school een koekjesverkoop.
De opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede van de leerlingen.
Er zal educatief spelmateriaal worden aangekocht.
Daarom hopen we dat de leerlingen zin hebben om zoveel mogelijk koeken te verkopen.
Dit is ons aanbod: elk pakket kost €7.
ASSORTIMENT SNACKS 820g
Een mix van individueel verpakte lekkernijen: gebakjes met amandelsmaak, gevulde wafeltjes,
rochers met chocoladefantasie en confituurgebakjes

BROWNIES Handy box 600g
Brownies met chocoladestukjes
(individueel verpakt x 20)

ARTISANALE WAFELS MET VANILLESMAAK 800g
Heerlijke zachte wafels met vanillesmaak
(verpakt per 2 x10)

ARTISANALE WAFELS MET CHOCOLADESMAAK 800g
Heerlijke zachte wafels met chocoladesmaak
(verpakt per 2 x10)

DUO ZWEEDSE HAVERKOEKJES MET CHOCOLADE 600g
Een heerlijk dubbel haverkoekje met chocolade.
(4 blisters van 150g)

Bestel jouw koekjes tegen maandag 7 november, ten laatste
Vul je bestelling in op de bestelbon en bezorg dit op school, samen met gepast geld in een gesloten
omslag aan de klasjuf/meester.
Doe dit uiterlijk maandag 7 november. Latere bestellingen kunnen niet meer aanvaard worden.
De koekjes worden geleverd in de week van 21 november 2022.

Beloning voor de felste koekjesverkopers
Verkoop zoveel mogelijk koekjes! De klassen (kleuter, onderbouw, bovenbouw) die de meeste
koekjes verkopen, belonen we voor hun inspanningen. Zij zullen verwend worden met iets lekkers!
Een reden te meer dus om veel koekjes te verkopen! De tussenstand kan je opvolgen aan de inkom van
de lagere en de kleuterschool!
Bedankt voor jullie steun…en smakelijk!
Het Meidoornteam

Dit document terugbezorgen aan de school bij bestelling
Bestelling koekjesactie De Meidoorn 2022
Vul dit formulier in en bezorg dit met het gepaste geld aan de school.
Verkoop je ook aan familie en buren, bezorg hen dan het bijhorende briefje als bewijs van
verkoop. Je kan deze briefjes zoveel bijvragen als je wenst.
We rekenen erop dat je nadien zelf instaat voor de bezorging van de pakketten.
Bestellen kan tegen maandag 7 november, ten laatste.
Je betaalt cash aan de leerkracht, alles aan €7/doos (gepast geld in een gesloten omslag)
De koekjes worden uitgedeeld in de week van 21 november.
Naam leerling: ……………………………………………………………………. Klas: ……………
Bestelt:

SOORT

AANTAL

ASSORTIMENT SNACKS 820g

…………….. 7 euro

€

BROWNIES Handy box 600g

…………….. 7 euro

€

ARTISANALE WAFELS MET
VANILLESMAAK 800g
ARTISANALE WAFELS MET
CHOCOLADESMAAK 800g

……………..
……………..

PRIJS/DOOS TOTALE
PRIJS

7 euro
7 euro

DUO ZWEEDSE HAVERKOEKJES
MET CHOCOLADE 600g

……………..

TOTAAL

…………….. x 7 euro

Exemplaar voor de school

7 euro

€
€
€
=€

Bestelling koekjesactie De Meidoorn 2022
Brief voor verkoper als bewijs van aankoop. (Dit deeltje hou je zelf bij als bewijs)
De koekjes worden uitgedeeld in de week van 21 november.
Naam leerling: ……………………………………………………………………. Klas: ……………
Bestelt:

SOORT
ASSORTIMENT SNACKS 820g
BROWNIES Handy box 600g
ARTISANALE WAFELS MET VANILLESMAAK 800g
ARTISANALE WAFELS MET CHOCOLADESMAAK 800g
DUO ZWEEDSE HAVERKOEKJES MET CHOCOLADE 600g

TOTAAL
Naam:
Straat + nr.:

AANTAL
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

PRIJS/DOOS
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
x 7 euro

TOTALE PRIJS
€
€
€
€
€
= ………….. €

Exemplaar voor de verkoper

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brief voor koper als bewijs van aankoop. (Dit deeltje bezorg je aan de persoon die koekjes koopt)
De koekjes worden uitgedeeld in de week van 21 november.
Naam leerling: ……………………………………………………………………. Klas: ……………
Bestelt:

SOORT
ASSORTIMENT SNACKS 820g
BROWNIES Handy box 600g
ARTISANALE WAFELS MET VANILLESMAAK 800g
ARTISANALE WAFELS MET CHOCOLADESMAAK 800g
DUO ZWEEDSE HAVERKOEKJES MET CHOCOLADE 600g

TOTAAL
Naam:
Straat + nr.:
Exemplaar voor de koper

AANTAL
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

PRIJS/DOOS
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
x 7 euro

TOTALE PRIJS
€
€
€
€
€
= ………….. €

