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RODE NEUZEN SCHOOL – BESTELLEN WENSKAARTPAKKETTEN
Beste ouders, familie en sympathisanten
Doorheen de eerste maanden van het schooljaar mochten leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar nu en
dan over de middag kennis maken met de techniek handlettering. Dit was enkel voor de leerlingen die
hier interesse in hadden. We wilden dit aanbieden omdat we dit moment zagen als een moment van
rust en dit terwijl ze zich ergens in bekwamen wat hen ook op andere momenten rust kan bezorgen.

Uit deze vruchtbare middagen kwamen heel wat MOOIE wenskaarten, die we jullie graag aanbieden.
Via deze weg is het dan ook mogelijk om deze wenskaarten aan te kopen.
Jammer genoeg konden we niet ALLE wenskaarten in productie laten gaan, MAAR alle wenskaarten
zijn wel te bewonderen op het rode neuzen slotevent en op de kerstmarkt van het LOV.
De preview van de aan te kopen pakketten kan je terugvinden op onze website.
We bieden volgende pakketten aan:
o 6 complimentenkaarten
o 6 kerstkaarten
o 6 verjaardagskaarten
o 1 pakje gemengd = 2 complimentenkaarten, 2 verjaardagskaarten en 2 kerstkaarten.
De volledige opbrengst gaat naar de rode neuzenprojecten van onze school: nieuwe groene speelplaats,
rustplaatsjes op de speelplaats, …
Gelieve onderstaand bestelstrookje TEN LAATSTE terug te bezorgen aan school op 25/11/2019!
De pakketten worden bezorgd aan de kinderen in de week van 9 december en zullen aangerekend worden op de
schoolrekening van december.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie en sympathisanten van de kleuter / leerling: ……………….……………………… uit klas ………………………...
bestellen graag volgende pakketten:
o ……………… pakketten van complimentenkaarten (6 stuks)

X 5 euro : ………………………… euro

o ……………… pakketten van kerstkaarten (6 stuks)

X 5 euro : ………………………… euro

o ……………… pakketten van verjaardagskaarten (6 stuks)

X 5 euro : ………………………… euro

o ……………… gemengde pakketten (3 keer 2 stuks)

X 5 euro : ………………………… euro

EINDTOTAAL =

…………………………………… euro.
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