
 

 

Hallo allemaal,  

 

Zoals elk jaar organiseert het oudercomité van de Gemeenteschool De Vaart in Nevele samen met de 

leerkrachten een kerstactie. Dit jaar willen we met deze actie financieel bijdragen bij de aankoop van 

hout voor de bouw van een houten speelboot op de kleuterspeelplaats.  

Bestellen doet u door onderstaand strookje in te vullen en terug mee te geven met de leerling. Betalen 

kan u cash (meegeven aan de leerling) of door over te schrijven op het rekeningnummer van het 

oudercomité: BE09 1030 6526 0557 (graag vermelden Naam + klas verkopende kind + Naam Koper) 

tegen uiterlijk maandag 21 november.  Niet betaalde bestellingen worden niet doorgegeven aan de 

leveranciers. 

Alvast bedankt, 

Oudercomité en leerkrachten van de gemeenteschool  

 

Naam Koper:              ________________________________________________________________ 

Naam en klas Verkoper (leerling) : _____________________________________________________ 

Bestelt hierbij:   

Cote d’or cadeaupakket      ____  x  10,00 =      ________  euro 

Speculoos Natuur (400 gr)     ____ x  7,50 =      ________ euro 

Speculoos met chocolade (500 g)      ____ x  7,50  =      ________ euro 

Amandelcake natuur (500 gr)     ____ x  7,50  =      ________ euro 

Amandelcake chocoladedrops (500 gr)   ____ x  7,50 =      ________ euro 

Mini vanillewafel (300 g)      ____ x  7,50  =      ________ euro 

Mini vanillewafel chocolade (400 gr)   ____ x  7,50  =      ________ euro 

Zandkoekjes natuur (500 g)      ____ x  7,50  =      ________ euro 

Zandkoekjes chocolade (400 gr)      ____ x  7,50  =      ________ euro 

        

    en betaalt  hierbij                      _________    euro 

 

 Voorkeur van afhalen op school (aan de sportzaal - graag draagtas meebrengen):  

 vrijdag 16/12 tussen 8u en 9u 

 vrijdag 16/12 tussen 15u en 16u30  

 woensdag 21/12 tussen 11u20 en 12u30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Strookje af te geven aan de koper:  

 

Naam en klas verkoper:   ………………………………………………..  Aankoopbedrag: …………. Euro 

Betaald: Cash of via overschrijving: BE09 1030 6526 0557 (vóór 21/11) 
(Graag vermelden Naam + klas verkopend kind + naam koper) 
Afhalen op school aan de sportzaal: 16/12 (8u- 9u en 15u-16u30) of 21/12 (11u20-12u30)  
(Graag draagtas meebrengen) 


