
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s),  

 

Elk jaar gaan we op openluchtklassen met de derde graad.  

Het ene jaar trekken we naar de zee en het andere jaar 

naar de andere kant van het land. Deze keer gaan we eind februari 2021 op bosklassen 

naar Durbuy. We verblijven een week op het terrein van LPM en doen tal van fijne 

activiteiten zoals hoogteparcours, everzwijnenbos, avonturenloop… Omdat we daar een 

ganse week verblijven is de kostprijs wat hoger, om hieraan tegemoet te komen doen we 

een verkoopactie.  

 

We verkopen verse pannenkoeken van Dries. De kostprijs voor een pakje van 1kg is 

6,50 euro. U kan vrijblijvend meerdere pakjes kopen om onze derde graad te steunen.  
 

Hoe kan u bestellen? 

- Vul het onderstaande briefje in, knip het af en geef het mee met uw kind. 

- Online via de link op de website of via de QR-code onderaan dit formulier.  
 

Hoe kan u betalen? 

- Deponeer het geld (graag pasmunt) in een enveloppe samen met het onderstaande 

strookje. 

- Schrijf het bedrag over op het rekeningnummer BE48 7380 2046 7527 met als 

mededeling: pannenkoeken + naam + aantal pakjes 

Let wel: uw bestelling is pas definitief na overschrijving -> uiterlijk tegen 12 okt. ‘20  

 

Graag de onderstaande strookjes indienen vóór maandag 12 oktober 2020.  

De pannenkoeken zullen verdeeld worden op donderdag 29 oktober 2020. 

 

Alvast bedankt, 

de leerlingen en leerkrachten van de derde graad 

 
Extra vragen of meer info over de verkoopactie : 051/ 22 44 67 – Vrije Basisschool Zilverberg 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ik, ouder van ……………………………………………………………………. (naam leerling) uit klas …………   
 

bestel:   …… pakjes van 1 kg en dus betaal …… x 6,50 euro = ………… euro.  
 

Duid de betaalmethode aan: 
 

o Ik betaal contant, graag samen met dit strookje in een gesloten enveloppe. 

o Ik schrijf het bedrag over op dit bankrekeningnummer BE48 7380 2046 7527 

en geef het ingevulde strookje mee met mijn kind. 

 

Handtekening:  


