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Beste ouders, vrienden en sympathisanten, 

 

dit schooljaar organiseren wij opnieuw een koekjesactie. 

De opbrengst gaat integraal 

naar spelmateriaal 

voor op de ‘vernieuwde’ speelplaats. 

Mogen wij hopen op jullie steun! 

   

 

 

 

 

 

Verkoop zoveel mogelijk koekjes!!!  

De eerste 3 personen die de meeste dozen koekjes verkocht hebben, worden uitgenodigd op onze 

school voor een “verrassingsnamiddag”. 

     

De koekjes kunnen afgehaald worden in de eetzaal van de school op:  

Vrijdagnamiddag 25 november 2016 van 14 uur tot 18 uur. 

U kan de lijst (zie keerzijde van dit blad) invullen en indienen, mailen (vks.lozer@skynet.be) of in de 

brievenbus van de kleuterschool deponeren uiterlijk tot woensdag 9 november 2016 a.u.b.  

Deur aan deur verkoop van de koekjes (beperkt aanbod) in Lozer op zaterdag 26 november 2016.  

MET DANK! 

Directie, leerkrachten en kleuters 

 

Overzicht assortiment op keerzijde 

KOEKJESACTIE 



 

Aanbod prijs aantal totaal 

Doos frangipannetaartjes 840 g (4 pakjes van 6 stuks) € 7,00     

Doos Popiroll (krokante rolletjes) 800g (8 pakjes van 

100g)(krokante rolletjes met een vleugje vanillesmaak) 

€ 7,00   

Doos confituurgebakjes 800 gr (3 pakjes van 12 stuks) € 7,00     

Doos  brownies in Handy box : 20 individueel verpakte 

zachte brownies met chocoladestukjes, in een handige 

opbergbox. 

€ 8.00    

Doos assortiment snacks 820 g (5 amandelgebakjes, 3x2 

gevulde wafeltjes, 5 rochers met chocoladefantasie en 

4 confituurgebakjes 

€ 8.00   

Doos assortiment koffie 800 g (krokante rolletjes, vlinders, 

amandel– en confituurgebakjes) 

€ 8,00   

Doos assortimenet Kokos (kokosrotsjes) 800gr     

(Cocolito 400gr en Chocolito 400gr) 

€ 7,00   

Doos Mini-coeur de Flandres 700gr (4  pakjes van 175gr) 

(knapperig koekje dat vervaardigd is uit een heerlijke 

fijne bladerdeeg met boter) 

€ 7,00   

Doos zachte artisanale vanillewafels 800 gr (een 

heerlijke zachte wafel met een intense vanillesmaak) 

€ 7,00     

Doos zachte vanillewafeltjes met chocoladesmaak    

800 gr (een heerlijke zachte wafel met chocolade)  

€ 8,00     

Doos gevulde wafels 780 gr (flinterdunne wafels rijkelijk 

gevuld met vanille-crème) 

€ 7,00   

Doos fijne boterwafeltjes (fijn krokant wafeltje met een 

rijke botersmaak). (2 pakken van 400gr) 

€ 7,00   

Totaal       

 

Koekjes afhalen in de eetzaal van de school op vrijdagnamiddag 25 november 2016 van 14 uur tot 18 uur 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Telnr. …………………………………………………en/of GSMnr …………………………………………..... 

 Handtekening: …………………………………….. 

 (bezorg ons deze brief, samen met het gepaste geld!) 


