Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

19 november 2018

Beste,
Net zoals de voorbije jaren, houden we ook dit jaar een koekenverkoop.
Behalve koeken, kunt u opnieuw verse pannenkoeken bestellen (vacuüm
verpakt per kg en kunnen in de diepvries bewaard worden).
De eindejaarsfeesten staan opnieuw voor de deur. We denken dat deze
versnaperingen dus zeker van pas zullen komen.
De opbrengst wordt gebruikt voor aankopen en projecten die een meerwaarde geven aan de kinderen van onze school (vb
tablets in de kleuterklassen en computers in het lager). De kinderen van het 5de en 6de leerjaar maken elk jaar een
tweedaagse schoolreis.
Om de kostprijs naar de ouders toe te beperken gebruiken wij ook telkens een deeltje van deze opbrengst van de
koekjesverkoop.
Op onderstaand strookje ziet u welke koeken u kunt bestellen.
Als u ons wil steunen, geef dan het ingevuld strookje SAMEN MET HET GEPAST GELD IN EEN GESLOTEN
OMSLAG af ten laatste op donderdag 29 november 2018
De kinderen krijgen, als stimulans, per 7 verkochte dozen een jommekesalbum of een bal.
De koekjes kunnen afgehaald worden in de refter van de school op woensdag 19 december van 06.45 u. tot 08.45 u.
of van 11.10 u. tot 12.00 u. Indien u er echter onmogelijk kunt omkomen, worden ze in de loop van die namiddag thuis
bezorgd.
Groeten, Dirk Berghman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil zeker controleren of alles werd ingevuld. In 't verleden kregen we nog wel eens een strookje binnen zonder naam...

Naam van het kind:..............................................................klas..........................................bestelt
.......... pakken (1 kg) pannenkoeken aan 7 EURO

.......

EURO

.......... dozen (840 g) frangipanes aan 6 EURO (4 x 6 stuks)

.......

EURO

assortiment* =

.......... dozen (800 g) confituurtaartjes aan 6 EURO (3 x 12 stuks)

.......

EURO

240 gr. confituur

.......... dozen (800 g) vanillewafels aan 6 EURO

.......

EURO

180 gr. cigarettes

.......... dozen (800 g) nieuwjaarslukken aan 6 EURO (2 x 400 g)

.......

EURO

200 gr. vlinders

.......... dozen (820 g) assortiment* aan 7 EURO

.......

EURO

200 gr. frangipanes

..….... dozen in het totaal voor de prijs van

.......

EURO

VERGEET NIET:
Ik bestelde in totaal ….. keer 7 dozen en wens als geschenkje =

.…. Jommekesalbum(s) en/of …. bal(len)

Indien u de koeken niet kunt (laten) afhalen op woensdagvoormiddag…

O Graag de bestelling op woensdagnamiddag 19 dec 2018 thuis bezorgen. (Aanduiden indien van
toepassing)
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