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   Beste ouder 

 

In de huidige omstandigheden kunnen we dit schooljaar helaas geen spaghettifestijn organiseren. Er zijn nog teveel 

onzekerheden en het zou jammer zijn om met volle moed deze gezellige dag te organiseren om het dan alsnog te 

moeten annuleren.  Dit eerder zuur bericht moet met zoet worden bestreden, dachten wij!  

 

Daarom organiseren we dit schooljaar een heuse pannenkoekenverkoop. In samenwerking met pannenkoeken Dries 

uit Ledegem. We verkopen vacuüm verpakte pakjes pannenkoeken van 1 kilo (12 stuks) aan 6,50 euro per pakje. 

Bestellen kan tot en met donderdag 28 januari. De levering plannen we op vrijdag 5 februari. Kleine bestellingen gaan 

dan mee met de kinderen naar huis. Grotere bestellingen kunnen coronaproof worden afgehaald op vrijdag 5 februari 

tussen 16u en 17u30. hou er rekening mee dat de Pannenkoeken vers gemaakt worden en best binnen de 7 dagen na 

verdeling worden genuttigd. 

De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de schoolwerking. Centen die in volle Corona-tijden altijd welkom 

zijn.   

Voor wat hoort wat: Onze secretariaatsmedewerker Stijn belooft een optreden te geven als ‘Frisco van de Disco’ voor 

de kinderen van de Hagewinde bij een goede verkoop en van zodra Corona het toelaat.  

 

Met smakelijke groet  

Team De Hagewinde  

 

 

Ik ………………………………………………………………………………………………………. (Naam + Voornaam)  

 

bestel als steun aan BuBaO De Hagewinde …………   aantal pakjes pannenkoeken aan €6.50 per pakje en bezorg  

……….. x €6.50 = …………………  

(Wenst u onze school te steunen maar heb je geen kinderen op de school? Dan mag je je bestelling mailen naar 

stijn.terrie@arkorum.be U ontvangt per kerende dan een rekeningnummer en de nodige afspraken voor afhaling. 

Oprechte dank voor uw steun! Opgelet: om het overzicht te bewaren kan bestellen via mail kan ALLEEN als je geen 

kinderen op school hebt.) 
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