Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden
Hoegaarden, 1 oktober 2018.

Wafel – en truffelverkoop.
Beste ouders,
Onze school wil ervoor zorgen dat onze leerlingen zich in de
meest optimale leer- en leefomstandigheden kunnen
ontwikkelen.
Dit jaar willen we graag het ICT-materiaal in de klassen verder
uitbreiden met nieuwe tablets en computers.
Hiervoor kunnen we een financieel duwtje in de rug goed
gebruiken. Daarom organiseren we dit jaar een wafel – en
truffelverkoop.
U hebt de keuze uit een aantal lekkere ambachtelijke wafels en
truffels, verpakt in stevige mooie dozen.
Hoe werkt het?
Via onderstaande bestelbon kan je aanduiden welk pakket je wil. Deze bestelbon geef je dan
mee samen met het gepast geld in gesloten omslag (en goed dicht te kleven) met vermelding
van de naam en klas van je kind.
Wafels en truffels kunnen besteld worden tot uiterlijk 22 oktober 2018.
Misschien is er ook in uw straat, familie- of vriendenkring bereidheid om de school extra te
steunen?
Op vrijdag 9 november kan je grote bestellingen komen afhalen vanaf 15.00u tot 15.30u
of worden ze aan de leerlingen meegegeven.
Dankzij uw steun kan de school allerlei leuke initiatieven ondersteunen!
Alvast bedankt en smakelijk!
Namens het feestcomité,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner
GBS Hoegaarden
Doelstraat 76
3320 Hoegaarden
Tel. 016/76 87 87
Fax. 016/76.57.80

GBS Hoegaarden
Kloosterstraat 29
3320 Hoegaarden
gbsdirectie@skynet.be
www.gbshoegaarden.eu

GBS Outgaaarden
Brugstraat 20
3321 Outgaarden
Tel. 016/76 73 50

Wafel- en truffelverkoop

Verkoper :

………………………………………

Klas:

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

Bestelbon van de koper

Naam:

……………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………

Tel.

…………………………………………………………………………

B E S T E L L I N G
o
o

Ophalen op vrijdag 9 november tussen 15.00u – 15.30u in polyvalente zaal Doelstraat.
Meegeven met je kind

Aantal

Prijs

Soort

Totaal

Vanille wafeltjes doos (700 gr)

€ 5,00

…………………
€ 5,00

………………… Choco-vanille wafeltjes doos (700 gr)
………………… Cacao-truffels 250 gr (GUDRUN)

€ 5,00

TOTAAL

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens
bewaard gedurende de wettelijke termijn.

GBS Hoegaarden
Doelstraat 76
3320 Hoegaarden
Tel. 016/76 87 87
Fax. 016/76.57.80

GBS Hoegaarden
Kloosterstraat 29
3320 Hoegaarden
gbsdirectie@skynet.be
www.gbshoegaarden.eu

GBS Outgaaarden
Brugstraat 20
3321 Outgaarden
Tel. 016/76 73 50

