Opwijk, 01 september 2017
Onderwerp: Gebruik maken van het winkeltje van onze leerlingenraad. – lagere afdeling!

Beste ouders,
Onze leerlingenraad verkoopt aan zeer democratische prijzen dagelijks enkele stukken fruit,
een wafeltje, een melkproduct (yoghurt, pudding). Facturatieprijs jeton = €0,50
Meestal betreft dit de restanten van de desserten van onze keuken aangevuld met wat extra
fruit aansluitend bij ons fruitproject Tutti Frutti!
We houden goed in het oog dat het aanbod zo gezond als mogelijk blijft. Maar mogelijks
komen op de feestelijke momenten daar ook wel eens wat andere dingen in terecht. Bv. Vorig
schooljaar zorgde de paashaas voor een winkeltje vol met grote paaseieren…. Vreugde alom!
Onze kinderen betalen hiervoor niet met geld maar wel met een jeton die ze van de leerkracht
ontvangen. Op het einde van de maand worden deze jetons dan mee genoteerd op de factuur.
Om geen misverstanden te ontstaan, vragen wij u onderstaand strookje in te vullen en mee te
geven met uw kind. Zo kan de groepsleerkracht het jetonverbruik van uw kind goed opvolgen.
Langs deze weg ook nog wat goede raadgevingen voor het drankgebruik op school!
- Gebruik de kraan in de klas - gratis
- Wanneer je zelf je drankjes meebrengt: geen frisdranken / geen limonade / geen blikjes
- Tijdens het middagmaal staat er steeds een kan met water op de tafel! – gratis
- Het gebruik van een drinkbus wordt aanbevolen.
Met vriendelijke groeten,
Jo De Wolf
Ondergetekende, vader/moeder/voogd van ………………… leerling van groep ….
geeft hierbij de toestemming om deel te nemen aan de verkoop van het winkeltje van de
leerlingenraad.






1 jeton per dag (=1 speeltijd)
2 jetons per dag (=2 speeltijden)
3 jetons per dag (=elke speeltijd)
nooit jetons aan te kopen
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