
 

 

                                                        

 

   

 

KOEKEN- EN PANNENKOEKENVERKOOP TEN VOORDELE VAN ONZE 

LEERLINGEN: UITSTAPPEN, SCHOOLMATERIAAL, VERDUISTERING 

SPEELZAAL, ENZ….. 

Geachte ouders en vrienden van onze school, 

Naar jaarlijkse traditie houden wij weer een verkoopactie! 

Wij bieden dit jaar een assortiment van koekjes en pannenkoeken aan. De lekkere koekjes komen van  bij Poppies in Wervik. 

Door het succes van elk jaar blijven we ook de pannenkoeken van Dries aanbieden. Deze zijn vacuüm verpakt per kilogram en 

kunnen dus ook nog perfect ingevroren worden. Wie deze pannenkoeken kent, weet dat ze heerlijk zijn. 

Ons aanbod : 

- 1 kg PANNENKOEKEN van Dries (vacuüm verpakt – vers en kwaliteitsvol) € 7; 

- 1 kg Frangitarte  €7; 

- 1kg Apri’co   €7; 

- 1kg artisanale wafels €7; 

- Assortiment Snacks  €7; 

- Brownies in een handy box €7; 

- 1kg frambooscake  €7. 

 Deze actie loopt tot de week voor de krokusvakantie. 

- U kan uw bestelling elke maandag doorgeven, de vrijdag volgt de levering van het lekkers ! De bestelling is pas definitief 

na ontvangst van het bestelstrookje en gepast geld!! Extra bestelstrookjes kunnen bekomen worden bij alle leerkrachten 

en op het secretariaat. 

Besteldatum 1 : maandag 20 januari ‘20 -> levering op vrijdag 24 januari ‘20 

Besteldatum 2 : maandag 27 januari ‘20 -> levering op vrijdag 31 januari ‘20 

Besteldatum 3 : maandag 03 februari ‘20 ->levering op vrijdag 07 februari ‘20 

Besteldatum 4 : maandag 10 februari ‘20 ->levering op vrijdag 14 februari ‘20 

 

 

 



 

 

                         
 

 
 

Frangitarte    Apri’co    Artisanale Wafels 
 

 

Zachte gebakjes geïnspireerd op een   Artisanaal gebakje met bladerdeeg en             Een heerlijke zachte wafel met  

frangipanebasis met amandelschilfers       abrikozenconfituur. Krokant en    een fantasie van chocolade 

         knapperig gebakken 

          
    . 
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Assortiment Snacks     Brownies in Handy Box  Frambooscake 

  
 

Een gemengde doos stuksverpakte 20 individueel verpakte brownies met   Luchtige cake met amandelen 

Lekkernijen amandelgebakjes, chocoladestukjes in een handige box  en framboos. 

gevulde wafeltjes, rochers met  

chocoladefantasie en confituurgebakjes. 

 

 

 

Lekkere pannenkoeken van bij Dries 

 



 

 

BESTELFORMULIER: GO! BASISSCHOOL RING EN DE WISSEL   051/27.27.72 

 

GRANDIOZE KOEKEN- EN PANNEKOEKENVERKOOP 

 

Naam van het kind dat bestelt : __________________________________________ uit de klas ________ 

(gelieve zelf bij te houden voor wie u bestelt) 

 

Datum van de bestelling :maandag 20 JANUARI 2020 -> wordt volgende vrijdag geleverd! 

 

Soort AANTAL PRIJS TOTAAL  

Frangitarte 

 

 X 7 €               € 

Apri’co 

  

 X 7 €    € 

Artisanale Wafels 

 

 X 7 €    € 

Assortiment Snacks 

 

 X 7 €    € 

Brownies in Handy Box 

 

 X 7 €    € 

Frambooscake 

 

 X 7 €            € 

Pannenkoeken 1kg 

 

 X 7 €            € 

Totaal verschuldigd bedrag               € 

 

Handtekening :    

 

 
     

Ten voordele van uitstapjes, schoolmateriaal, verduistering speelzaal, ….. 

In naam van alle kinderen van de school: HARTELIJK DANK! 


