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Beste ouders,
Vanaf vandaag starten we weer met onze jaarlijkse schoolactie. Traditiegetrouw
kiezen we voor onze pannenkoekenverkoop.
We hopen natuurlijk dat u, net als voorgaande jaren, geïnteresseerd bent om deze
actie te steunen. Aan onze leerlingen uit de bovenbouw vragen we om ook even in de
eigen buurt en bij familie onze pannenkoekenactie te promoten.
De opbrengst willen we dit jaar besteden aan nieuw spelmateriaal voor in de
speelgoedwinkel op de lagere school en aan de inrichting van de nieuwe
kleuterklassen die in aanbouw zijn.
We hopen dat jullie (en alle familieleden, vrienden, buren, …) samen met ons lekker
willen smullen en ons zo een steuntje in de rug geven.
Reeds hartelijk dank bij voorbaat.
Een pakket van ½ kg kost 3,5 euro.
Op de achterzijde van deze brief vind je inschrijvingsstrookjes om de pannenkoeken
te bestellen. Bijkomende inschrijvingsstrookjes kunnen bij de klastitularissen
verkregen worden.
De pannenkoekenverkoop loopt t/m vrijdag 26 januari 2018.
Vanaf woensdag 31 januari zullen de pannenkoeken geleverd worden.
Wij zeggen nu reeds van harte dank voor jullie steun en wensen jullie smakelijk eten.

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam.

Elk jaar verkopen wij in januari pannenkoeken ten voordele van onze school.
De opbrengst willen we dit jaar gebruiken om een centje opzij te leggen voor nieuw
spelmateriaal in de speelwinkel en de nieuwe inrichting van de kleuterklassen die
in aanbouw zijn.
We danken jullie nu reeds voor uw steun en wensen u smakelijk eten.
Het schoolteam

Inschrijving pannenkoekenverkoop
Naam koper: ……………………………………………… heeft besteld aan:
Naam leerling: ………………………………………………… klas: …………
……………………… pakken x €3,5 = € …………………….
Gelieve dit strookje, samen met het geld en volledig ingevuld, aan de
verkoper mee te geven. Ter controle krijg je het strookje terug met de
geleverde pannenkoeken.
De pannenkoeken worden geleverd vanaf woensdag 31 januari 2018.
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