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Bestel jouw koekjes tegen 14 november

Vul de lijst op de ommezijde in en bezorg dit op school of in onze 
brievenbus, samen met gepast geld. Of stuur een e-mail naar 
hethukkelpad@telenet.be. Doe dit uiterlijk donderdag 14 november. 
Je kan de koekjes afhalen op 29 november 2019.

Beloning voor de felste koekjesverkopers

Verkoop zoveel mogelijk koekjes! Wie minstens 15 dozen verkoopt, 
krijgt een leuke Poppies-winkeltas. De 3 personen die de meeste 
koekjesdozen verkopen, nodigen we op school uit voor een verras-
singsnamiddag. 

Bestelde koekjes kan je afhalen in de school op vrijdag 29 november  
van 14 tot 18 uur. Ter gelegenheid van het Rode Neuzen Dag Feest  
trakteren we jou op gratis koffie en koekjes, met de steun van Poppies.

Beste ouders, vrienden en sympathisanten,

Hier zijn we weer met onze jaarlijkse koekjesactie. Dit keer gaat de opbrengst 
naar de aankoop van snoezelmateriaal. 

Het is namelijk onze droom een snoezelhuisje voor de kleuters te bouwen.  
De aankoop van het snoezelmateriaal is een eerste stap in de richting 
van deze droom. 

Snoezelen is het ervaren van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle 
omgeving.De kinderen ontdekken verschillende materialen en worden 
geprikkeld om ernaar te kijken en eraan te voelen. Hierdoor kunnen ze 
op een rustige manier genieten en ontspannen.

Omdat snoezelen bijdraagt aan het mentaal welzijn van de kleuters, 
registreerden we onze actie op de website van Rode Neuzen Dag. 
En op 29 november vieren we het Rode Neuzen Dag Feest. Welkom!

Alvast bedankt voor jouw steun.

KoeKjesverKoop
Kleu terschoo l Lozer



Voornaam en familienaam:  ....................................................................................................................................................................................

Straat en nummer:  ...................................................................................................... Gemeente: ........................................................................

Telefoon: .......................................................................................................................... Gsm: ...................................................................................

Handtekening:  ..............................................................................................................

Bestelling koekjesactie Het Hukkelpad 2019
Prijs Aantal dozen Totaalprijs

Frangitarte 840 g (4 pakjes van 6 stuks): 
zachte frangipane met amandelschilfers

€ 7    

Frambooscake 800 g (4 pakjes van 200 g):  
luchtige cake met amandelen en framboos

€ 8

Aprico confituurgebakjes 800 g (3 pakjes van 12 stuks): 
knapperig gebakje met bladerdeeg en abrikozenconfituur

€ 7    

Brownies in handy box: handige opbergbox met 20  
individueel verpakte, zachte brownies met chocoladestukjes

€ 8  

Assortiment kokos 800 g:  
mini-kokosrotsjes in 2 varianten: natuur en chocoladefantasie 

€ 7

Assortiment snacks 820 g: gevulde wafeltjes, rochers met 
chocoladefantasie, amandel- en confituurgebakjes

€ 8

Assortiment koffie 820 g:  
krokante rolletjes, vlinders, amandel- en confituurgebakjes

€ 8

Popiroll 800g (8 pakjes van 100 g):  
krokant rolletje met een vleugje vanillesmaak

€ 7

Mini-coeur de Flandres 700 g (4  pakjes van 175 g):  
knapperig koekje van fijn bladerdeeg, bestrooid met suiker

€ 7

Artisanale vanillewafels 800 g:  
heerlijke zachte wafel met een intense vanillesmaak

€ 7    

Artisanale chocoladewafels 800 g:  
heerlijke zachte wafel met chocoladefantasie

€ 8    

Gevulde wafels 780 g:  
flinterdunne wafels, rijkelijk gevuld met vanillecrème

€ 7

Boterwafels 800 g (2 pakken van 400 g): 
fijn krokant wafeltje met een rijke botersmaak

€ 7

Zweedse haverkoekjes 560 g (4 pakjes van 140 g): 
heerlijk haverkoekje met chocoladefantasie

€ 8

Totaal :

Weet je dat je onze school kan steunen door te winkelen?  
Check www.trooper.be/hethukkelpad. 

Voor elke aankoop die je via trooper doet, gaat er een percentje naar onze school.  
En het kost jou niets! Tip: gebruik de trooperbot, dan gaat het helemaal vanzelf.

Extra bestelformulieren nodig? Ga naar www.hethukkelpad.be/koekjesactie.


