Oudercomité Antoniusschool

Lekkerbekfestijn 28 maart 2020
Beste Ouders,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Oudercomité Antoniusschool een Lekkerbekfestijn. Dit
houdt in dat we heel wat lekkernijen te koop aanbieden. In ons assortiment vindt u de traditionele
vlaaien en de gekende ambachtelijke chocolade- en vanillewafels, maar ook eclairs en frangipanes.
Voor wie geen zoetebek is hebben we dit jaar echter iets NIEUW in petto. We bieden nu ook PIZZA’S
aan. Dit zijn verse pizza’s naar origineel Italiaans recept. Ze blijven 5 dagen goed in de koelkast, maar
kunnen ook ingevroren worden.
Voor de kinderen van de lagere school is deze actie ook een beetje een wedstrijd. Zij proberen zoveel
mogelijk te verkopen om in de prijzen te vallen. Ook de best verkopende klas mag een extraatje
verwachten. In de kleuterschool willen we deze competitie nog niet invoeren, maar toch willen we u,
uw familie, buren, vrienden ook de mogelijkheid bieden van dit festijn te genieten. Met de
opbrengst van deze actie proberen wij als oudercomité te voorzien in een aantal extra’s waarvoor de
school de financiële middelen niet heeft. Vorige jaren hebben we zo al materiaal kunnen aanschaffen
voor de speelhuisjes in de lagere school, leesboekjes, een smartboard, fietsjes voor de kleuterschool,
enzovoort.
Uw kind krijgt vandaag een aantal bestelformulieren mee naar huis. Daarop vindt u de aangeboden
producten en ook de gemeenten waar wij op 28 maart 2020 aan huis leveren. U mag uw bestelling
natuurlijk ook komen afhalen, dat maakt het werk van onze vrijwilligers een stuk lichter.
strover.azurewebsites.net

Net als vorig jaar hebt u de keuze om uw bestelling op papier te doen of online. Het online bestellen
was vorig jaar een succes, en we hebben ons best gedaan om de bestelsite nog gebruiksvriendelijker
te maken. Wie online bestelt hoeft geen bestelformulieren of geld mee te geven naar school. Het
volstaat om een account aan te maken door zich te registreren met de naam van de verkopende
leerling, klas (bv. 1A) en een emailadres. Vanaf dan kan u inloggen met uw emailadres en zelf
gekozen paswoord. Op deze manier kan u dus uw eigen bestelling, maar ook de bestellingen van
bijvoorbeeld de huis-aan-huis verkoop die uw kinderen doen, ingeven. Als al uw bestellingen werden
ingegeven kan u in één keer het totaalbedrag online betalen.
Wie liever zijn bestellingen op papier doet, kan dit voorlopig nog. Gelieve de formulieren wel
duidelijk en volledig in te vullen. Vooral voor de leveringen aan huis willen er al eens problemen
ontstaan met ontbrekende adresgegevens. We willen ook met aandrang vragen om bij een bestelling
op papier de formulieren mét gepast geld én in gesloten omslag aan de juf of meester te bezorgen,
en dit ten laatste op woensdag 16 maart 2020. Heeft u formulieren tekort? Dan kan u er heel
eenvoudig bijvragen op school. Het formulier staat ook op de site van de school, zodat u het zelf kan
afdrukken. Omdat het verwerken van de (hopelijk) vele bestellingen een hele job is, durven we
vragen zoveel mogelijk online te bestellen en om niet te wachten tot de laatste dag met het indienen
van uw papieren bestelformulieren.
Rest ons nog u heel hartelijk te danken voor uw steun, en … smakelijk!!
Het oudercomité.

