
OUDERCOMI-T ORGANISEERT 

 

Beste ouders en sympathisanten van de school, 

 

Zondag 4 april is het weer Pasen! De paashaas is dit jaar vroeg gearriveerd en heeft lekkere wafels en chocolade figuurtjes achtergelaten op de school. 

Je kan bestellen door online je voorkeur door te geven via deze link: https://forms.gle/2Ji2P1wCxCLNtWft9  (deze link vind je ook terug op de website van 

de school: www.kbtriangel.be  ) of vul het bestelformulier in en geef dit met je kind terug mee naar school met gepast geld in een volledig gesloten envelop.  

Schrijf bij voorkeur het verschuldigde bedrag over op het rekeningnummer BE28 7333 4716 2020 met vermelding “Paasactie + naam en klas van het 

oudste(klein) kind”. 

 

LET OP!! Je bestelling is pas definitief wanneer wij de betaling hebben ontvangen. 

Alle bestellingen kunnen uiterlijk tot vrijdag 5 maart 2021 geplaatst worden. 

 

Je kan de bestelling komen afhalen op vrijdag 26 maart 2021 (tussen 18u. en 20u. ) en zaterdag 27 maart 2021 (tussen 10u. en 12u. )op de school. Gezien de 

huidige situatie met de coronamaatregelen werken we met tijdsloten. Vergeet dit niet aan te duiden op je formulier. 

 

Als  we de kaap van 500 stuks halen dan worden de kinderen beloond met muziek tijdens de middagpauze. En dit een hele week lang. 

 

Alvast bedankt namens de  

Ouderraad Triangel  

https://forms.gle/2Ji2P1wCxCLNtWft9
http://www.kbtriangel.be/


      

Chocolade figuren in zakjes van 100g: puur,melk en witte Chocolade figuren in zakjes van 250g: puur, melk en witte 

  

Melkchocolade figuren met zoetstof in zakje van 100g Doos van 250g met paasfiguren gevuld met praliné 



  

Vanille wafels: doos van 700g Chocolade wafels: doos van 700g 

                                                                              

Carré confituur: doos van 700g Frangipane: doos van 700g               



 

 

 

Bestelformulier  Geheugensteuntje 

Naam oudste kind: Klas:  Dit strookje dien je zelf te bewaren! 

Telefoonnummer:    Paasactie 26 maart en 27 maart 

Afhalen            Afhalen           

Vrijdag 26 maart 18u-19u   19u-20u    Vrijdag 26 maart 18u-19u   19u-20u   

Zaterdag 27 maart 10u-11u   11u-12u    Zaterdag 27 maart 10u-11u   11u-12u   

Beschrijving: Prijs Aantal Prijs totaal  Beschrijving: Prijs Aantal 

Vanille wafels €6/doos      Vanille wafels €6/doos   

Chocolade wafels      Chocolade wafels   

Frangipane      Frangipane   

Carré confituur      Carré confituur   

Paasfiguren met praliné (250g) €5/doos      Fig. met praliné 250g €5/doos   

chocolade met zoetstof (100g) €3/zakje      Chocolade met zoetstof €3/zakje   

Pure chocolade (250g) €5/zakje      Pure chocolade 250g €5/zakje   

Melkchocolade (250g)      Melkchocolade 250g   

Witte chocolade (250g)      Witte chocolade 250g   

VOORDEELACTIE: Per aankoop van 10 zakjes krijgt u een zakje melkchocolade 
GRATIS. Enkel toegestaan bij onderstaande keuzemogelijkheden. Combineren 

is toegestaan. 

 
VOORDEELACTIE  

 

pure chocolade (100g) €3/zakje      Pure chocolade 100g €3/zakje   

melkchocolade (100g)      Melkchocolade 100g   

witte chocolade (100g)      Witte chocolade 100g   

TOTAAL    TOTAAL   

 


