VALENTIJNSACTIE OUDERCOMITE

Hallo iedereen,
Door de coronacrisis gaan we ons jaarlijks spaghettifestijn en muziekquiz niet kunnen organiseren. Met de opbrengst van deze activiteiten steunen we de school van jullie kinderen door financiële tussenkomsten bij allerlei
activiteiten rond Sint , Pasen, traktatie op de schoolreis en talrijke andere financiële sponsoringen. Om toch wat
geld in het laatje te brengen om deze activiteiten te blijven sponsoren organiseren we voor de eerste keer onze
Valentijns actie.
We rekenen hiervoor op de good will van de kinderen en hun ouders om van deze actie een succes te maken.
We verkopen een pakket van Côte d’Or en gemalen Dessert koffie MYSORE van de Mechelse koffiebranderij
De Kraanvogel. Er zijn verschillende mogelijkheden:
1 pakket van Côte d’Or aan € 10
1 pak gemalen koffie De Kraanvogel dessert Mysore 500 gr aan € 10
Een duo van Côte d’Or en gemalen koffie De Kraanvogel aan € 18
2 pakketten van Côte d’Or aan € 18
2 pakketten gemalen koffie De Kraanvogelaan € 18

Het pakket van Côte ‘dOr bevat:
Côte d’Or reep melk met nootjes 45g
Côte d’Or reep Dessert 58 45g
Côte d’Or Bouchée melk 4-pack 100g
Côte d’Or Nougatti 30g
Côte d’Or tablet melk 150g
Côte d’Or smeerpasta Noir de Noir 300g
De koffie dessert Mysore is een medium tot sterke koffie met een zeer lichte aciditeit. Een blend van
Centraal Amerikaanse, Braziliaanse en Indische Mysore koffie. Voor de liefhebber die de fijnheid boven
de sterkte verkiest . Het pakje gemalen koffie weegt 500g
De Valentijns pakketten kunnen via het bijhorende formulier verkocht worden tussen 4 en 22 januari
2021. Ze gaan op school afgehaald kunnen worden op zaterdag 13 februari 2021 tussen 10 en 15 uur.
Gelieve het gewenste afhaal uur aan te duiden op het algemene bestelformulier.
We hopen op een spetterende Valentijns verkoop !
Alvast bedankt en vriendelijke groeten van het oudercomité

VALENTIJNSACTIE OUDERCOMITE
Hoe gaan we praktisch te werk:
We verwachten de algemene bestellijst terug binnen via de klasleerkracht op vrijdag 22 januari 2021.
De betaling moeten jullie rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van het oudercomité
BE43 0016 8437 6001 (BIC GEBABEBB) van het Oudercomité van De Vlinder met vermelding van “naam van het kind
en klas”. ( zelfde naam als op de inschrijving)

De Valentijns pakketten kunnen jullie ophalen in de turnzaal van de school op ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021.
Om alles vlot en coronaproef te laten verlopen vragen we jullie om een tijdslot aan te duiden op het algemene bestelformulier. We werken met tijdsblokken van 30 min.
Jullie kunnen de school binnen langs de grijze poort van de Boerenkrijgstraat.
Breng alvast genoeg bakken of dozen mee om alles op een veilige te vervoeren.

VALENTIJNSACTIE OUDERCOMITE
Algemene bestellijst
Naam leerling:……………………………………………………………………..
Klas:…………………………

1 pakket van Côte d’Or

: ………………...x

10 euro= ………………………….euro

1 pak koffie De Kraanvogel :………………….x

10 euro= ………………………….euro

Een duo pakket

: ………………...x

18 euro= …………………………..euro

2 pakketten van Côte d’Or : ………………...x

18 euro= …………………………..euro

2 pakketten koffie

18 euro= …………………………..euro

: ………………...x

TOTAAL:

…………………………….euro

Wij komen onze bestelling afhalen op zaterdag 13 februari 2021in volgend tijdsblok:

10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 – 12:00 - 12:30 10:30
11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

13:00 - 13:30 - 14:00 13:30 14:00
14:30

14:30 15:00

