Beste ouders en leerlingen,
Ook dit jaar organiseert de school een wafelverkoop. De opbrengst van de verkoop komt, zoals de
voorgaande jaren, al onze leerlingen ten goede.
Er worden verschillende soorten wafeltjes verkocht en dit jaar zullen er ook paaseitjes verkocht
kunnen worden! Dus er is zeker voor elk wat wils!
De planning is als volgt:
 De verkoopperiode: dinsdag 6 maart 2018 tot en met dinsdag 20 maart 2018
 Ophalen: dinsdag 27 maart 2018 van 15.30u tot 17.30u
Om de bestellingen vlotter te controleren:
Naast deze brief krijgen de leerlingen nog bestelbriefjes, een blauw en een roze formulier mee.
1.

Bestelbriefjes:
De bestelbriefjes bestaan uit 2 delen.
Linkse deel = voor de leerling: vergeet niet de naam van de koper, adres en ev.
telefoonnummer erop te noteren!
Rechtse deel= voor de koper: zorg dat jouw naam en ev. ook telefoonnummer erop staat.

2. Blauwe formulier: ‘MIJN samenvatting’
Hierop kan je voor jezelf noteren wat je hebt verkocht. Invullen is niet verplicht, maar
zo weet je wel perfect hoeveel dozen per soort je moet bestellen op het roze formulier.
Je houdt dit formulier thuis bij zodat je nadien de dozen vlot kan verdelen.
3. Roze formulier: Samenvatting voor SCHOOL + Afhaalbon.
Noteer op dit blad hoeveel dozen je verkocht hebt per soort.
Geef de bovenste strook samen met het geld onder gesloten omslag af aan je leerkracht,
en dit ten laatste op maandag 20 maart 2017. Zo weten wij meteen wat wij mogen
bestellen.
Noteer diezelfde bestelling ook nog een keer ter controle op de onderste helft van het
roze formulier. (afhaalbon)
Met deze bon kan je dinsdag 27 maart 2018 je bestelling afhalen.
Voor kinderen met gescheiden ouders, kunnen we 2 bestelformulieren toestaan, zodat
deze bestellingen apart geplaatst kunnen worden.
Belangrijk: ZONDER AFHAALBON GEEN LEVERING
Extra bestelbriefjes of formulieren kunnen jullie steeds bijvragen bij je juf of meester.
Alvast bedankt voor jullie inzet.
Denk er bij de afhaling aan om een zak, doos, … mee te brengen om je bestelling in te doen.
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