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woensdag 23 oktober 2019 

 

WAFELSLAG 
 
Beste kinderen en ouders van onze school 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse wafelslag.  

Dankzij jullie inzet konden we de voorbije jaren reeds vele zaken realiseren voor de kinderen 
en de school, en dat is ook dit keer niet anders.  

Dit jaar wordt het ingezamelde geld verder gebruikt om extra Chromebooks en IT materiaal 
aan te kopen zodat onze kinderen op school steeds de beschikking hebben over het nodige 
moderne en werkende materiaal. 

De prijzen voor de wafeltjes blijven ook dit jaar ongewijzigd, maar op populair verzoek voegen 
we dit jaar parisienne wafels met chocolade toe aan ons assortiment. 

 
5 euro per verpakking 

- vanillewafels (700 gr.) 
- chocoladewafels (700 gr.) 
- chocoladetruffels met schilfers (200 gr.) 

 
6 euro per verpakking 

- parisienne wafels (700 gr.) 
- parisienne wafels met chocolade (700 gr.) 
- frangipane (700 gr.) 
- carré confiture (700 gr.) 

9 euro per verpakking - suikervrije vanillewafels (700 gr.) 
 
Voor een vlot verloop van de bestellingen vragen wij om het bestelformulier, samen met 
gepast geld onder gesloten omslag, op school terug te bezorgen, ten laatste op woensdag 6 
november. 
NIEUW: Je kan dit jaar ook ONLINE bestellen. Dit doe je via het formulier op de website: 
https://www.zonnekesschool.be/index.php?page=form  
Betalen kan via overschrijving. 
 
De levering gebeurt op dinsdag 19 en woensdag 20 november.   
 
 
dinsdag 19 november 

 
Zelf afhalen wafels tussen 20.00 uur en 21.00 uur in de afdeling 
Lindelei (ingang via Frans Huysmanslaan) 
 

 
woensdag 20 november 

 
kinderen kunnen de bestelling mee naar huis nemen  
 

 
Gelieve je voorkeur duidelijk aan te duiden op het bestelformulier.  
 
Net als alle jaren zorgt de ouderraad voor de verdeling van de wafeltjes.  
 
Bedankt voor jullie inzet! 
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Praktisch overzicht 
1 Data 
6 november 2019 Laatste datum voor het afgeven van de bestelling aan de  

juf of meester. Graag gepast geld in een gesloten omslag.  

19 november 2019 De wafels kunnen afgehaald worden in de afdeling Lindelei  
tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Breng voldoende  
zakken/dozen mee om de wafeltjes te vervoeren. 

20 november 2019 Wafels worden meegegeven met de leerlingen.  De wafels die niet 
werden afgehaald op 19 november staan klaar aan de klas. 

2 Prijzen 
5 euro per verpakking - vanillewafels (700 gr.) 

- chocoladewafels (700 gr.) 
- chocoladetruffels met schilfers (200 gr.) 

6 euro per verpakking - parisienne wafels (700 gr.) 
- parisienne wafels met chocolade (700 gr.) 
- frangipane (700 gr.) 
- carré confiture (700 gr.) 

9 euro per verpakking - suikervrije vanillewafels 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bestelformulier wafelverkoop schooljaar 2019-2020 

naam leerling  

de leerling zit bij * juf/meester 

in kleuterklas * 

in de lagere school * 

Vlinder, Eend, Konijn, Eekhoorn, Zee, Kabouter, Bos, Tover, Circus, Kasteel 

1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C 

Telefoonnummer   

wijze van levering * afhalen op 19 november / meenemen op 20 november 

Bestelling 
vanillewafels 

chocoladewafels 

truffels 

parisienne wafels 

parisienne chocolade 

frangipane 

carré confiture 

suikervrije wafels 

 
……….    dozen vanillewafels à 5 euro =         € …….. 

……….    dozen chocoladewafels à 5 euro =       €  …….. 

……….     dozen truffels à 5 euro =                   €  ..….. 

……….    dozen parisienne wafels à 6 euro =     €  …….. 

……….    dozen parisienne chocolade à 6 euro =     €  …….. 

……….     dozen frangipane à 6 euro =         € …….. 

……….     dozen carré confiture à 6 euro =        € …….. 

……….     dozen suikervrije wafels à 9 euro =    € …….. 

Totaalbedrag 
                                                                      € …….. 
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