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KOEKJESVERKOOP 
 Dit schooljaar verkopen we opnieuw  

heel wat lekkere koekjes 

ten voordele van onze kinderen op school. 
Met het jaarthema "Mag het een beetje meer zijn?" 

willen we graag onze schoolkinderen extra kansen geven. 

Op deze manier sponsor je de leerlingen van het 6de leerjaar  

die op zeeklassen gaan. 

Met de opbrengst kunnen we ook andere klassen  

de kans geven tot een extra  

sport- of culturele activiteit binnen en buiten de school. 

 

Een doos koekjes van ongeveer een halve kg kost 7 euro. Je kan kiezen uit 4 soorten: 

speculaasjes natuur 

 

cakejes  

met chocolade 

kleine wafeltjes  

met chocolade 

 

speculaasjes  

met chocolade 

Bestel via deze link 
https://docs.google.com/forms/d/1Qww2oIMUeu9E1uJQiSuQFT4dnnozxAXrFaXahfgcNA/edit?usp=sharing 

 

of via bijgevoegd bestellingsformulier (via een kind op school of onze schoolbrievenbus)  

 

en kom je  koekjes  afhalen aan de schoolpoort op 

*vrijdag 15 oktober tussen 14.30 en 15.15 uur     OF 

*woensdag 20 oktober tussen 11.15 en 11.45 uur     OF 

*vrijdag 22 oktober tussen 14.30 en 15.15 uur 
 

Je kan koeken kopen - zonder te bestellen - op onze verkoopwoensdag 27 oktober tussen 11.15 

uur en 11.45 uur aan de kleuterpoort  (volgens voorraad). 
 

Je betaalt steeds cash ter plaatse bij afhaling / aankoop van je koeken en kan deze onmiddellijk 

meenemen. Liefst zoveel mogelijk gepast betalen aub ! 
 

GROTE DANK VOOR JULLIE STEUN ! 
TABORSCHOOL LOTENHULLE 

Heb je vragen, neem gerust contact op met de school. 

directie en schoolteam  
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KOEKJESBESTELLING 
 

NAAM LEERLING  : ………………………………………………. 
 

KLAS : …………………… 
OF DEPONEER JE BESTELLING IN ONZE SCHOOLBRIEVENBUS 
 

 

speculaasjes 

natuur 

…… x 

7 euro  

per doos 

 

= ……euro 

 

cakejes  

met  

chocolade 

 …… x 

7 euro  

per doos 

  

= ……euro 

 

kleine  

wafeltjes  

met  

chocolade 

…… x 

7 euro  

per doos 

 

= ……euro 

 

speculaasjes 

met  

chocolade 

…… x 

7 euro  

per doos 

 

= ……euro 

  totaal = …… euro 
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