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Beste ouders en leerlingen 
Beste vrienden 
 
 
Ondertussen weten we dat jullie graag smullen van lekkere wafels en koekjes.  
Daarom lanceren we vandaag Lekkerland 2020. Ondertussen onze derde editie, maar weeral 
één om van te watertanden. 
 
We behouden het aanbod van vorig jaar en bieden volgende zaken aan : verschillende soorten 
wafels, frangipane en carré confituur. Verpakt in dozen van 700 gram aan 6 euro per doos.  
 
De opbrengst van Lekkerland 2020 investeren we in een nieuw speeltuig. Het huidige 
speeltuig zal door de nieuwbouwwerken plaats moeten ruimen. Het nieuw speeltuig kan pas 
gezet worden wanneer onze nieuwe kleuterschool er staat. Dat zal nog niet volgend 
schooljaar zijn, maar het is dan hoopvol uitkijken naar het jaar nadien. 
 
Vorig jaar werden 1142 dozen verkocht. Dat was een top-score. We zien het als een uitdaging  
om naar dit aantal te streven en wie weet te verbeteren. Wij hopen op jullie medewerking te 
mogen rekenen. Samen moet ons dat lukken! 
 
Help jij mee?  
Samen met deze brief bezorgen we 5 verkoopbonnen.  
Je mag er altijd extra bijvragen via de klasjuf of het schoolsecretariaat. 
 
De verkoopbonnen moeten ten laatste op maandag 23 maart worden afgegeven op school. 
De dozen met wafels en koekjes kunnen de verkopers of hun ouders eventueel komen afhalen 
in de school op volgende momenten :    
 

donderdag  02/04 tussen 15.30 en 17.30 uur      
 vrijdag 03/04 tussen 8.15 en 9.00 uur 

vrijdag 03/04 tussen 15.30 en 16.30 uur 
 
 
Alvast bedankt voor je steun en inzet! 
het schoolteam en de kinderen van de Wingerd Terhagen    
 
 
 We vinden het leuk en gemakkelijk wanneer je als ouder ons een overzichtje bezorgt van de 
verkoopbonnen van jullie kind(eren). 
 Mocht je het totaalbedrag van je verkoop liever overschrijven op de schoolrekening in 
plaats van de centen met de kinderen mee te geven naar school, dan kan je dit best even 
bespreken met de directeur. 
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Alvast bedankt voor je steun en inzet! 
 


