Beste ouder,
Dit schooljaar verkopen we als ouderraad van Onze School opnieuw heel wat lekkers ten voordele van onze
kinderen en onze school. De opbrengst gaat dit jaar integraal naar de uitwerking van de MOS project waarbij
we de vele speelruimte van de school gaan herinrichten. Heel concreet plannen we op korte termijn de
aankoop van dit speeltoestel aan voor onze kleutertjes en pakken we de zone rond de speelberg aan op
de speelweide. De opbrengsten van deze verkoop gaan dus volledig naar de kinderen van Onze School.

We verkopen truffels en zeevruchten in zakjes van 250g en een doos carré confituurtjes en frangipane voor
€6.
Ook bieden wij een doos aan met een mengeling van wafels voor €8 (suikerwafels,
chocoladesuikerwafels, vanillewafels en choco vanillewafels). Bovendien krijgt de klas waar het meeste
aantal dozen worden verkocht een geschenkbon twv €50, we voorzien ook een bon voor de 2de en de 3de
plaats.
Bestellingen kunnen doorgegeven worden door dit formulier ingevuld te bezorgen op school tegen uiterlijk
dinsdag 13 oktober. Bestellingen zijn pas definitief na overschrijving van het correcte bedrag op de
rekening van de ouderraad (BE12 8600 1316 4292) met vermelding van de naam van de leerling en de klas.
Gelieve geen cash mee te geven met de kinderen.
Bestellingen kunnen afgehaald worden op school op maandag 26 oktober tussen 18u en 20u (mondmasker
verplicht). Indien gewenst kunnen bestellingen vanaf €30 aan huis geleverd worden te Ursel. In geval van
vragen, neem gerust contact op met ouderraad.ursel@op-weg.be.
Met vriendelijke groeten,
De ouderraad

BESTELLIJST
NAAM LEERLING:……………………………………………………………………… KLAS:……………………
Afhalen op maandag 26 oktober
Leveren in de week van 26 oktober
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………
GSM NUMMER: …………………………………………………………………...........................

TRUFFELS

………. X€6

= €..........

ZEEVRUCHTEN

………. X€6

= €..........

FRAGNIPANE

………. X€6

= €..........

CARRÉ CONFITUUR

………. X€6

= €..........

WAFELMIX

………. X€8

= €..........

TOTAAL = ....................................... euro

