Bestellijst PAASACTIE basisschool De Keerkring
Ondernemend leren 2022

U kunt de bestelling tot en met maandag 4 april afgeven bij de leerlingen van groep 7.
Of stuur de ingevulde lijst middels een scan of foto naar: paasactiekeerkring@kom-leren.nl
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Producten
Appelsap van de Bemelerhof
Appelbessensap van de Bemelerhof
Kersensap van de Bemelerhof
Verse gekleurde scharreleieren (10 stuks)
Ga uit je bol!-pakket: Bloembollen in een mooi kratje
Paasbrood van Talent
Luxe gevulde bonbons (10 stuks) Chocolaterie Pralínea
Luxe paasbonbons (6 stuks) Chocolaterie Pralínea
Luxe chocoladepaashaas van Chocolaterie Pralínea
Luxe design chocolade ei van Chocolaterie Pralínea
Eigengemaakte jam van SjamSjop Cadier en Keer
(braam, blauwe bes en kiwi) U kunt bij het afhalen kiezen op=op.
Houten snij/borrelplank met gebrande paasversiering
Houten vogelhuisje van Talent
Raamhanger Pasen
Boomstamplankje met gebrande tekst, koekjes en luxe thee
Stoffen paasei hangers (per 2 stuks)
Luxe paaspakket (houten kratje, paaschocolade, paasbrood,
10 scharreleieren, appelsap, paasversiering)
Leeg handgemaakt houten kratje om zelf te vullen (van Talent)

Prijs p/st

aantal

totaalprijs

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,€ 4,€ 17,50
€ 8,€ 12,€ 12,€ 14,€ 22,€ 3,50
€6
€ 17,50
€5
€5
€ 1,50
€ 27,50
€9

VOORWAARDEN:
U kunt de bestelling afhalen op woensdag 13 april op het schoolplein tijdens de Paasmarkt van 12.00u tot 15.00u.
De bestellingen worden betaald bij het afhalen. Pinnen is helaas niet mogelijk.
` Mocht u nu écht verhinderd zijn kan het ook nog worden afgehaald op vrijdag 15 april tussen 14.00u en 14.30u

Extra actie!
Raad het aantal eitjes in de vaas op de foto. Wie het dichtste bij het
juiste aantal zit, wint deze gevulde vaas met alle chocolade eitjes!
Je mag tot maximaal 10x raden!
Succes!
Aantal keer raden
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x

Prijs
€0,50
€1,00
€1,50
€2,00
€2,50
€3,00
€3,50
€4,00
€4,50
€5,00

Geraden aantal eitjes

VOORWAARDEN:
De trekking van het winnende aantal geraden eitjes vindt plaats op woensdag 13 april tijdens de Paasmarkt op het schoolplein!
Als er géén andere bestellingen zijn gedaan dient het verschuldigde bedrag voor het eitjes raden bij het inleveren van de bestellijst te worden betaald!
Heeft u wél andere bestellingen gedaan, dan kunt u het bedrag bij het afhalen op woensdag 13 april betalen.
Bij uitblijven van betaling worden de geraden getallen niet meegenomen in de trekking.

