
        Tel. (09)321 92 61 

 

 

Hallo allemaal, 

 
Zoals elk jaar rond Kerstmis organiseert het oudercomité van Gemeenteschool 

De Vaart in Nevele samen met de leerkrachten een kerstactie. Dit jaar sparen we 

voor speeltuigen op de speelplaats! Alles wordt thuis geleverd op zaterdag 14 

december in de voormiddag. We leveren in groot-Nevele en Meigem. Bestellen 

doet u door onderstaand strookje in te vullen en terug mee te geven met de 

leerling, samen met het passende bedrag, tegen uiterlijk vrijdag 22 november. 

 

Alvast bedankt, 

Oudercomité en leerkrachten van De Vaart 

 

 
NAAM:  ......................................................................................................  

ADRES:  .....................................................................................................  

 
Bestelt hierbij:   

Danish Winterkoekjes (400 gr)  ........... x 5,00 =  ............ euro 

Chocolade kerstfiguren (250 gr)  ........... x 5,00 =  ............ euro 

Schilfertruffels (200 gr)  ........... x 5,00 =  ............ euro 

Pannenkoeken (1 kg)  ........... x 6,00 =  ............ euro 

Speculoos met chocolade (500 g)  ........... x 6,00 =  ............ euro 

Vital Nougat (250 g) in blik  ........... x 10,00 =  .......... euro 

 
 en betaalt hierbij .......... euro 
 

Adres bij afwezigheid (in de buurt):  ..............................................................  
 
☐  Zal de bestelling zelf afhalen op school op zaterdag 14/12 tussen 9u30 en 10u. 

Naam leerling(en):  ..................................................................................  

Klas:  ........................................................................................................  
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