
 

Bijkomende briefjes te verkrijgen bij juf of meester 

                   

 

 
't Is weer koekjestijd ! 

De Panne, 29 september 2017 
 

Beste ouders, 
 
Ook dit jaar start het Oudercomité zijn werking met een grote koekenverkoop.   
Dankzij uw inspanningen van vorige jaren, konden we telkens weer een aantal activiteiten 
en aankopen realiseren. (sponsoring uitstappen en schoolreizen, wekelijks gratis fruit, 
extra speelgoed, ICT- materiaal, ….) 
Dit jaar willen wij wat extra laptops sponsoren. 
 
Ook nu hopen wij opnieuw op een grote verkoop van onze lekkere Beauvoordse wafels, 
Beauvoordse pannenkoeken en een zoet Meli pakketje. 
 
Eén doos / pakket kost 5 euro 
 
U kunt bestellen door onderstaande strook correct in te vullen en samen met het geld in 
een gesloten omslag mee te geven met uw kind.  
De omslagen moeten uiterlijk op dinsdag 10 oktober  binnen zijn.  
  
Opgelet: domiciliëring geldt niet in dit geval!  
Er wordt gevraagd slechts 1 verzamelblad per gezin af te geven. 
 
De koeken worden met de kinderen meegegeven op donderdag 26 oktober 2017 
 
Hopend op massale bestellingen vanwege ouders, grootouders, familie, vrienden en 
buren, danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking.  
 
DUS SMULLEN MAAR !!!!!!!!! 
 
Met vriendelijke groeten vanwege  het oudercomité van Immaculata. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Verzamelblad  
 
Naam kind……………………………….………………………klas…..……Afdeling……………....... 
 

Bestelt hierbij : 
 
…….x wafels  |(450 gram) aan 5 euro = ………………………........... euro 

…….x pannenkoeken (500gram) aan 5 euro = ………………………..euro 

…….x Meli pakket aan 5 euro = …………………………………………euro 

 

Hierbij voeg ik  de totaalsom van      …………… euro 



 

Bijkomende briefjes te verkrijgen bij juf of meester 

 

 

 
Bij te houden door de ouders  
 
 
 
Naam verkoper : ………………………………. 
Klas …… 

 
Voor de koper : 
 
 
 
Naam verkoper : ……………………………….. 

  
Koekenverkoop basisscholen Immaculata Koekenverkoop basisscholen Immaculata 
Levering vanaf 26/10/2017  
  
Koper :………………..  
 Levering vanaf 26/10/2017 
Adres :…………………………….  
  
Bestelt hierbij : Bestelt hierbij : 
  
…….x 1 doos Beauvoordse wafels 
 

…….x 1 doos Beauvoordse wafels 
 

…….x 1 pakje Beauvoordse pannenkoeken (500 
gram) 
 

…….x 1 pakje Beauvoordse pannenkoeken (500 
gram) 
 

…….x 1 Meli pakketje …….x 1 Meli pakketje 
  

Hierbij voeg ik …………. X 5 euro = …………euro Hierbij voeg ik …………. X 5 euro = …………euro 
  
 

 

 

 


