
 Paaseitjesverkoop van het oudercomité  
 0802/2021 t.e.m. vrijdag 12-3-2021 

 

Vrienden van het paasei, 

 
Het oudercomité van De Tandem heeft zijn centen afgelopen zomer goed besteed en in september 
konden we de kleuters verwelkomen met een heraangelegde speelplaats. Natuurlijk hebben de 
kinderen van de lagere school al laten weten dat hun speelplaats eveneens mag opgefrist worden. 

 
Daarom kan u ook dit jaar bij het oudercomité terecht om heerlijke paaseitjes te kopen. 

ONLINE bestellen – ONLINE betalen 
 
Deze editie zouden we volledig willen inzetten op online-verkoop.  Als er kindjes zijn die toch cash 
geld aan de juf of meester willen meegeven, dit kan natuurlijk altijd. Maar omwille van corona, willen 

we de enveloppen tot een minimum 
beperken. 
 

Voor 5 euro krijg je een zakje van 250 
gram heerlijke chocolade eitjes van 
Callebaut, gevuld met fijne praliné. Je kan 
kiezen tussen witte, melk-, pure chocolade 
of een mix van de drie. Voor 30 euro krijg 
je een zelfgemaakt jeansmandje van 1,5 
kg gemengde eitjes.   
 

De makkelijkste manier om te bestellen is via deze QR-code.  
 
Of ga naar de website www.detandem.net, klik op de link ‘Oudercomité’ 
en vul het online-formulier in. Wanneer je bestelling is doorgegeven, krijg 
je een bevestigingsmail met betaalgegevens. 
 
Belangrijk! Je kan bestellen tot en met vrijdag 12 maart 2021!  
Ten laatste op zondag 28 maart krijg je de bestelde eitjes thuis geleverd, 
het is dan aan u om ze verder te verdelen. 

 
Nog belangrijker! Wie veel verkoopt, wordt beloond!  

• Verkoop je 10 zakjes of meer, dan krijg je er een snoepzak bovenop.  
(Ter info: een mandje van 1,5 kg telt voor 6 zakjes.) 

• Verkoop je 25 zakjes of meer, dan krijg je een snoepzak én een ‘Mortselse cadeaubon’ 
ter waarde van 10 euro. 

• De klas die samen de meeste eitjes verkoopt, krijgt een extra verrassing!   
  
Alvast bedankt, succes met de verkoop en bij voorbaat al een vrolijk Pasen toegewenst met extra 
veel eieren! 
Nog vragen of suggesties? Contacteer detandem.oudercomite@ankerwijs.be . 
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