
 

 

Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

Van 16 tot 21 december 2022 houden wij opnieuw onze jaarlijkse kerstactie. Dit jaar kozen we 

opnieuw voor lekkere koekjes, speculoos, wafeltjes en chocolade. Iedereen zal zeker iets lekkers 

terugvinden dat hij zelf kan opsmullen of cadeau doen tijdens de nieuwjaarsperiode. 

 

Jullie hebben de mogelijkheid om het volgende aan te kopen:  

● Cote d’or cadeaupakket aan 10 euro 

● Mini Speculoos natuur (400 gr) aan 7,5 euro 

● Mini Speculoos Chocolade (500 gr) aan 7,5 euro 

● Amandelcake natuur (500 gr) aan 7,5 euro 

● Amandelcake Chocoladedrops (500 gr) aan 7,5 euro 

● Mini Vanillewafel natuur (300 gr) aan 7,5 euro 

● Mini Vanillewafel Chocolade (400 gr) aan 7,5 euro 

● Zandkoekjes natuur (500 gr) aan 7,5 euro 

● Zandkoekjes Chocolade (500 gr) aan 7,5 euro 

   

 

 

 

 

 

 

Om deze actie tot een groot succes te maken, rekenen we op jullie hulp. De opbrengst wordt zoals 

elk jaar gebruikt ten voordele van de kinderen (zie ommezijde). Alle leerlingen krijgen een aantal 

bestelbriefje mee naar huis, waarbij er kan verkocht worden aan alle geïnteresseerden, dus zowel 

ouders, grootouders, buren, vrienden en kennissen,... en/of alle andere mensen die in jullie 

omgeving wonen. Kinderen die briefjes tekort hebben, kunnen die bijvragen aan de leerkrachten of 

afhalen op de schoolwebsite. De ouders zullen het bestelbriefje digitaal via mail ontvangen.   

  



 

 

De bestelling kunnen op school afgehaald worden aan de sportzaal op 3 tijdstippen: 

Vrijdag 16 december 2022: 8u tot 9u 

Vrijdag 16 december 2022: 15u tot 16u30 

Woensdag 21 december 2022: 11u20 tot 12u30 

Gelieve voorkeur van afhaling op het bestelformulier te vermelden.  

Bij het afhalen van de bestelling graag zelf een draagtas meebrengen. 

 

Gelieve de briefjes ten laatste op maandag 21 november af te geven in de klas. Betalen (ook ten 

laatste op 23 november) kan cash, samen met het ingevulde briefje of via overschrijving op het 

rekeningnummer van het oudercomité: BE09 1030 6526 0557 (graag vermelden Naam + klas 

verkopende kind + Naam Koper).  Niet betaalde bestellingen zullen niet doorgegeven worden aan de 

leveranciers.  

Smakelijke groetjes vanwege de leerkrachten en het oudercomité! 

 

Vorig jaar spaarden we voor een schaduwdoek (dit 

wordt in de loop van dit schooljaar gemonteerd). 

Dit jaar willen we met de opbrengst van deze 

kerstactie financieel bijdragen tot de aankoop van 

hout voor de bouw van een speelboot op de 

kleuterspeelplaats 

 


