
 
 
Mmmmmm .....                 Wilsele, 2 februari 2011 
 
Onze wafeltjes zijn er weer! Vanillewafels, chocoladewafels, suikerwafels en frangipanes ... 
er is voor elk wat wils ! Voor mama en papa , grote zus en kleine broer, oma en opa, moeke 
en vake, meter en peter, je verre oom, je suikertante, de jarige buurvrouw... 
  
Met deze wafeltjes willen wij niet alleen jullie koekentrommel (en buikjes) bijvullen maar 
ook onze ouderraadkas. Elk jaar sponsort de ouderraad hiermee één of meerdere concrete 
projecten. Met de opbrengst van vorig jaar werden een nieuwe fietsenstalling voor 
Bleydenberg en buitenspeelgoed voor zowel Bleydenberg als Savio aangekocht.  
 
Misschien heb je hierover zelf ook een creatief, origineel of gewoonweg erg nuttig voorstel 
voor het schooljaar 2010-2011? Aarzel niet en schrijf je suggestie op het bestelbriefje. Alle 
voorstellen passeren de revue op de ouderraadvergadering en worden daar besproken met het 
schoolteam. En natuurlijk mag je jouw idee ook invullen of aan ons doorspelen zonder wafels 
te kopen. 
 
Even praktisch ... 

- Graag ontvangen wij je bestelformulier voor vrijdag 18 februari. Je kan het gewoon 
met één van je kinderen meegeven. 

- Gelieve het totaalbedrag voor vrijdag 25 februari. te storten op de rekening van de 
ouderraad met vermelding van naam, voornaam en klas van je oudste kind. Het 
rekeningnummer van de ouderraad is: 734-4090686-11 

- Je kan je wafels komen afhalen in de kapel van de school op vrijdag 25 maart. tussen 
15.00 en 18.00.  

 
En dan .... Smullen maar ! 
 
Warme groet 

De ouderraad 

 

 

Naam en voornaam oudste kind: ............................................................................ 

Klas oudste kind:   ............................................................................ 

 

Wafels Prijs per doos Aantal Totaalprijs 

Vanillewafels (700gr) 5 euro .... .... 

Vanillewafels indiv verpakt (20 stuks) 6 euro .... ... 

Boter-vanillewafels (700gr) 6 euro .... .... 

Chocoladewafels (700gr) 5 euro …. …. 

Chocoladewafels indiv verpakt (20 stuks) 6 euro .... ... 

Suikerwafels (715gr) 5 euro .... .... 

Frangipanes (700gr) 6 euro .... ... 

Botergalletten (700gr) 5 euro …. …. 

 
  

TOTAALBEDRAG 

... 

 

 

Graag wil ik dat de ouderraad volgend schoolproject of aankoop sponsort: 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 


