Mortsel 07/02/2018

Beste paaskleuters en - leerlingen van De Tandem,
Ook dit jaar organiseert het oudercomité een paaseitjesverkoop. Dankzij de
verkoop van vorig jaar beschikt elke klas in de lagere school nu over een digibord!

Vanaf vandaag tot en met woensdag 7 maart mag je aan de slag om de eitjes te verkopen! Naast het zakje
met 250 gram paaseitjes, kan je nu ook een mandje met 1.5 kg gemengde paaseitjes verkopen.
Hoe?




Vul per klant een bestelformulier in. Het bovenste deel van het formulier is voor jou (verkoper) en
het onderste deel is voor de koper.
Geef de briefjes voor de verkoper af aan je juf of meester samen met het gepaste geld, in een
gesloten omslag.
De briefjes krijg je achteraf samen met de eitjes terug, zodat je precies weet
welke eitjes je aan wie moet leveren. (Schrijf dus zeker de naam, het adres en
telefoonnummer van de koper juist op!)

Alle bestellingen moeten ten laatste op woensdag 7 maart afgegeven worden aan
de juf of meester.



Indien je extra bestelformulieren nodig hebt, kan je ze altijd bijvragen op school en ze zijn ook te
vinden op de website www.detandem.net.
Vanaf maandag 26 maart krijg je de bestelde eitjes samen met de briefjes mee naar huis.

 Wie veel verkoopt, wordt beloond!





Verkoop je 10 of meer zakjes, dan worden de paaseitjes bij je thuis geleverd en zorg je zelf voor
de verdeling aan je kopers. (Ter info: een mandje telt voor 6 “zakjes”)
Verkoop je 10 of meer zakjes, dan krijg je een snoepzak.
Verkoop je 25 of meer zakjes, dan krijg je een snoepzak én een “Mortselse cadeaubon” twv 10
euro.
De klas die samen de meeste eitjes verkoopt, wacht een extra verrassing!

Dank je wel en succes met de verkoop,
We wensen je een vrolijk Pasen!

Nog vragen? Contacteer Harald 0486 52 03 23 of Myriam 0485 98 96 02

