
 

 

Beste ouders, 

De klasfoto, een bijdrage in de schoolreis en andere culturele activiteiten, acties rond verkeersveiligheid, de 

herinrichting van de speelplaatsen, de Tutti frutti actie … noem maar op, onze kinderen vinden het geweldig.  

En dat kan allemaal dankzij jullie steun! 

Daarom slaan ouderraad kleuter en ouderraad lager dit jaar opnieuw de handen in elkaar om SAMEN een verkoopactie te 

organiseren. 

Al onze winst gaat integraal naar alle kinderen van VBS Spes Nostra kleuter en lager.  

Alvast bedankt voor jullie bestelling! 

De ouderraden van VBS Spes Nostra 

 

AANBOD 

 

 

Doos Zeevruchten 250g 

(Vandenbulcke – Heule) 

€7,00/doos 

   

 

Doos Truffels 180g 

(Lucardi – Heule) 

€7,00/doos 

   

 

Fles wijn Le Plan rosé 75cl OF 

Fles wijn Le Plan rood 75cl OF 

Fles wijn Le Plan wit 75cl 

(Wijnen De Clerck – Kortrijk) 

 

€7,00/fles 

   

 

Pakket 4 flesjes Martha Sexy Blond OF 

Pakket 4 flesjes Martha Brown Eyes 

(The Brew Society – Heule) 

€7,00/pakket 

 

AFHALING 

We organiseren 1 afhaalmoment.  

Woensdag 15 december 2021 - vanaf 12u tot 18u30 

Kleine parking aan het OC De Vonke in Heule. (Inrit auto’s via Zeger van Heulestraat, thv nummer 43) 

Noteer het alvast in je agenda. 

Past het afhaalmoment niet, dan geven we de bestelling op donderdag 16 december mee met de kinderen. 

We voorzien geen dozen en / of draagtassen. 

 



BESTELLING 

Bestellen kan volledig digitaal via het elektronische formulier. 

Scan de QR-code of typ de link over in je browser. 

Betalen doe je op rekeningnummer 

BE55 7310 5158 1844 – Vrije mededeling: Naam oudste kind + Klas oudste kind 

Liever op papier? Geen probleem: het strookje hieronder is je persoonlijke bestelformulier. 

Doe het ingevulde bestelformulier samen met gepast geld in een enveloppe en sluit de enveloppe. 

Geef de gesloten enveloppe ten laatste op woensdag 24/11/2021 af aan de juf/ meester van uw kind(eren). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind: ....................................................................................................... (drukletters)  Klas: ................................ 

Afdeling waar je kind naar school gaat:   Steenstraat   /   Fatima   /   Villa   /   Koffiestraat   /   Schoolstraat (schrap wat niet past) 

Gsm-nummer en / of e-mailadres contactpersoon: ............................................................... (voor grote bestellingen) 

Wat bestel je? Hoeveel stuks? Wat kost dat? 

Doos Zeevruchten 250g …….. st x €7= € ………… 

Doos Truffels 180g …….. st x €7= € ………… 

Fles wijn rosé 75cl …….. st x €7= € ………… 

Fles wijn rood 75cl …….. st x €7= € ………… 

Fles wijn wit 75cl …….. st x €7= € ………… 

Pakket 4 x Martha Sexy Blond …….. st x €7= € ………… 

Pakket 4 x Martha Brown Eyes …….. st x €7= € ………… 

Totaal …….. st x €7= € ………… 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOUW GEHEUGENSTEUNTJE (om zelf bij te houden) 

WIE? BESTELT WAT BIJ MIJ? 
HOEVEEL 
STUKS? 

WAT KOST 
DAT? 

HEEFT AL AAN 
MIJ BETAALD 

BETAALT MIJ 
LATER TERUG 

LINK – bit.ly/verkoopactie21 

bit.ly/verkoopactie21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAx-LvwrQIRJkpY9ztyGFeLiHy5C8i6ev2gVGkg-lTStg3Q/viewform

