
Oudervereniging De Bron 
verkoopt OVERHEERLIJKE … 

MATTENTAARTEN 
 

 
Naam kind :  ........................................................................  Klas  ...........  Meester/Juf ................................  

Wil graag mattentaarten bestellen :  .......................  x 1,60 € =  ..........................  €  (+  ........  gratis) 

Betaling : dit is enkel mogelijk via overschrijving : 
o Ik geef dit strookje aan de juf/meester + schrijf meteen over op rekening BE32 8002 1884 3802 van 

de Oudervereniging met vermelding : naam + klas van mijn kind + aantal mattentaarten 

Ik vink aan hoe ik de mattentaarten wil ontvangen : 
o Ik haal ze op in de Molendreef 16 op dinsdagavond 08 JUNI tussen 20u-21u. 
o De juf/meester mag ze meegeven aan mijn kind op woensdag 09 JUNI. 

 
Voor grote bestellers (> 50 stuks) : graag mail en/of gsm nummer aub :  ...........................................  

BEDANKT VOOR JOUW STEUN ! 

Ze zijn er weer : 
ze zijn écht … 
ze zijn kraakvers … 
ze zijn invriesbaar … 
ze zijn bangelijk lekker … 
ze zijn OM IN TE BIJTEN ! 

 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een verkoop van MATTENTAARTEN. 
De opbrengst wordt besteed aan 

ondersteuning van activiteiten en (spel)materiaal voor onze kinderen op school. 
 
Slechts 1,60 € per stuk ! 
Per aankoop van 10 stuks, krijg je 1 GRATIS : 10+1 = 11 / 20+2 = 22 / 30+3 = 33 / … 

 
Je kan jouw bestelling doorgeven tot en met DINSDAG 01 JUNI ! 

 
VERDELING mattentaarten :  
Jouw zoon/dochter krijgt de mattentaarten mee naar huis op WOENSDAG 09 JUNI OF, 
Ouders kunnen bij bestellingen van meer dan 50 stuks deze ophalen in de Molendreef 16 op 
DINSDAGAVOND 08 JUNI tussen 20u-21u. 

 
oudervereniging.lovendegem@gmail.com - BE32 8002 1884 3802 
Vraagje over allergenen ? Stuur ons gerust een mail. 

!! PER GRAAD 
BELONEN WE DE KLAS 

MET DE BESTE 
VERKOPERS 

(kleuter / 1,2,3 / 4,5,6) 

ADMINISTRATIE 

……………………STUKS Zie ommezijde : bestelhulpje 



 
Koper Aantal Prijs/stuk Totaal 
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  1,60  
  1,60  
  1,60  
  1,60  
  1,60  
  1,60  
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Rekenhulpje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00 

 


