
 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Op zaterdag 14 december 2019 houden wij opnieuw onze jaarlijkse kerstactie. Ook dit 

jaar hebben we voor een mooi assortiment gekozen, waarin iedereen zeker iets lekkers zal 

terugvinden. 

Jullie hebben de mogelijkheid om het volgende aan te kopen:  

 Een kerstblik Danish winterkoekjes (400 g) aan 5 euro 

 Chocolade kerstfiguren met praline (250 g) aan 5 euro 

 Schilfertruffels (200 g) aan 5 euro 

 Pannenkoeken (1 kg) aan 6 euro 

 Speculoos met chocolade (500 g) aan 6 euro 

 Nevelse ‘Vital’ Nougat in blik aan 10 euro 

 

  

 

  

 

 

 

 

Om deze actie tot een groot succes te maken, rekenen we op jullie hulp. De opbrengst 

wordt zoals elk jaar gebruikt ten voordele van de kinderen (zie ommezijde). Alle 

leerlingen krijgen een aantal bestelbriefjes mee naar huis, waarbij er kan verkocht 

worden aan alle geïnteresseerden, dus zowel ouders, grootouders, buren, vrienden en 

kennissen, ... en/of alle andere mensen die in jullie omgeving wonen. Kinderen die briefjes 

tekort hebben, kunnen die bijvragen aan de leerkrachten of downloaden op de website van 

de school (www.gbsnevele.be).   

  

http://www.gbsnevele.be/


 

 

De bestelling wordt op zaterdag 14 december in de voormiddag aan huis geleverd 

in Groot-Nevele en Meigem. Bij bestelling buiten Groot-Nevele/Meigem,  gelieve een 

leveringsadres in groot Nevele/Meigem te vermelden aub. Zelf de bestelling afhalen op 

school kan op zaterdag 14 december tussen 9u30 en 10u. Gelieve dit dan op het 

bestelformulier te vermelden.  

De 3 beste verkopers krijgen een beloning. Daarnaast loven we ook een prijzenpakket 

uit voor de best verkopende klas! Bij meerdere kinderen per gezin, vermeld dan zeker 

de naam en klas van elk kind! Zo doet elke leerling mee voor zijn eigen klas. Je hoeft de 

briefjes niet op te sparen hiervoor, we houden dit heel goed bij. Gelieve de briefjes ten 

laatste op vrijdag 22 november, volledig ingevuld met gepast geld, af te geven in de 

klas.  

Smakelijke groetjes vanwege de leerkrachten en het oudercomité! 

 

 

Met de opbrengst van de kerstactie sparen we voor nieuw speelmateriaal voor op de 

speelplaats. De kinderen krijgen hierover nog inspraak 😊 

 

 

 


