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          10 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder 
 
 
Betreft: koekjesverkoop ten voordele van de meerdaagse schoolreizen van L2, L4 en L6 
 
 

Ten voordele van de boerderijklassen (L2), de zeeklassen (L4) en de driedaagse naar Han-
Sur-Lesse (L6) organiseren we een koekjesverkoop. Met de opbrengst hopen we de bussen 
te kunnen bekostigen, zodat de ouders enkel de activiteit betalen. 

 
Deze meerdaagse uitstappen kaderen binnen de lessen wereldoriëntatie en vinden plaats 
eind juni 2023.  
Om de kostprijs van deze meerdaagse haalbaar te houden, vragen we uw steun.  

 
U kan uw steentje bijdragen door lekkere koeken te kopen.  
Weetje: De leerlingen die het meeste aantal artikelen verkopen, krijgen een leuke 
verrassing.  

 

Gelieve het bijgevoegde bestelformulier mee te brengen tegen maandag 28 november, 
samen met het geld (in een gesloten omslag).  
De koekjes worden geleverd in de week van 19 december (week voor de kerstvakantie). 

 
TIP:  

Hou goed bij aan wie je welke koekjes verkocht, zodat je ook de juiste bestelling kan afleveren      . 
 

Vergeet het diëten, we gaan met z’n allen koekjes eten! ☺   

 

Vriendelijke groeten 

Juf Hanne, meester Victor en juf Emily   leerkrachten 2e leerjaar 
juf Ann, juf Ann en juf Sofie    leerkrachten 4de leerjaar 
juf Lysiane en meester Mathieu    leerkrachten 6de leerjaar 
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Soort  Aantal 
Voor wie? 

(geheugensteuntje voor mezelf      ) 
Prijs/doos Totale prijs 

 Confituurtjes (800g) 
 

……………………  7 euro €…………………… 

 Frangitarte (840g) 
 

……………………  7 euro €…………………… 

 Artisanale wafels met 
chocolade (800g) 
 

……………………  7 euro €…………………… 

 Haverkoekjes met 
chocolade (800g) 
 

……………………  7 euro €…………………… 

 Assortiment koffie (800g) 
 

……………………  7,5 euro €…………………… 

 Brownies in handy box  
(20 x 30g) 
 

……………………  

7,5 euro 

   

  €…………………… 

TOTAAL  €…………………… 

Naam ………………….………………………………………………………… 

Leerjaar ………………….………………………………………………………… 
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CONFITUURTJES 
 

Artisanaal gebakje met bladerdeeg en 

abrikozenconfituur. 

Krokant en knapperig gebakken. 

 
 

 
 

FRANGITARTE 
 

Zachte gebakjes geïnspireerd op een 

frangipanebasis, verfijnd met heerlijk 

amandelaroma. 

Het geheel afgewerkt met amandelschilfers. 

 

 
 

 

ARTISANALE WAFELS 
 

Een heerlijke zachte wafel met een fantasie 

van chocolade. 

 

 

 

HAVERKOEKJES MET CHOCOLADE 
 

Een heerlijk koekje van havervlokken 

gedipt in chocolade. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ASSORTIMENT KOFFIE 
 

Een selectie uit onze klassiekers: krokante 

rolletjes, vlinders, amandel –en 

confituurgebakjes.  

4 variëteiten die u gewoonweg moet 

proeven! 

 

 

 

 

 

 

BROWNIES IN HANDY BOX 

 
20 individueel verpakte zachte brownies 

met chocoladestukjes, in een handige 

opbergbox.  

 

 

Alles aan 7 of 7,5 euro!                                 Vergeet het diëten, we gaan met z’n allen koekjes eten! ☺ 


