Bestellijst PAASACTIE basisschool De Keerkring
Ondernemend leren 2022

U kunt de bestelling doorgeven tot en met maandag 4 april via de leerlingen van groep 7 en 8,
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
Houten vogelhuisje van Talent
Leeg handgemaakt houten kratje om zelf te vullen (van Talent)

Prijs

aantal

totaal

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,€ 4,€ 17,50
€ 8,€ 12,€ 12,€ 14,€ 22,€ 17,50
€9

VOORWAARDEN:
U kunt de bestelling afhalen op woensdag 13 april op het schoolplein tijdens de Paasmarkt van 12.00u tot 15.00u.
We zorgen die dag ook voor een hapje en een drankje, voor de kinderen zijn er leuke spelletjes. Tot dan!
De bestellingen worden betaald bij het afhalen.
Mocht u nu écht verhinderd zijn kan het ook nog worden afgehaald op vrijdag 15 april tussen 14.00u en 14.30u

`

Artikelen van eigen ontwerp groep 8

Prijs

Geluksvogel van houten kralen groot (ca. 18 cm)
Geluksvogel van houten kralen klein (ca. 10 cm)
Vilten paashaas met voetje
3D figuur-hanger paashaas 1
3D figuur-hanger paashaas 2
3D figuur met voetje paashaas 1
3D figuur met voetje paashaas 2
Glazen decoratie pot met chocolade eitjes groen/roze/zwart/wit
Glazen fles met droogbloemen en kaars roze
Glazen fles met droogbloemen en kaars wit
Glazen fles met droogbloemen en kaars mint
Eierwarmers per stuk paars/roze/wit/geel
Eierwarmers, setje van 4
Lentetak in betonnen voetje

€7,50
€5,00
€4,00
€4,00
€4,00
€5,50
€5,50
€6,00
€7,50
€7,50
€7,50
€2,00
€7,50
€7,50

aantal

totaal

Paashaas 1

Paashaas 2

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.

