
 

 

 
 
 
 

OUDERCOMITE  VAN DE VRIJE CENTRUMSCHOLEN  -  
MEULEBEKE 

 

 

Meulebeke, december 2020 
 

 

Beste leerlingen en ouders, 

 

 

Voor de 36ste maal organiseert het oudercomité van de vrije centrumscholen Meulebeke een 

grootse pannenkoeken- en gebakverkoop. Dit jaar hebben we opnieuw gekozen voor  

Dries pannenkoeken en een selectie van Poppies gebak.  

 

Met de opbrengst willen wij de scholen didactisch materiaal schenken. 

Als iets aangekocht of gerealiseerd werd dan maken wij dat bekend op onze 

FACEBOOKpagina “Oudercomite Centrumscholen Meulebeke”, VOLG ONS ! 

 

Aan de leerlingen wordt gevraagd om pannenkoeken en/of gebakjes te verkopen en het geld 

in ontvangst te nemen. De bestellingen noteert u op het aangehecht bestelformulier dat u thuis 

dient bij te houden. 

 

 

De totale bestelling noteert u op het laatste aangehechte formulier en geeft u ten laatste op 

maandag 11 januari 2021 af aan de leerkracht. 

Voor de betaling heeft u de keuze :  

*geld in een gesloten omslag meegeven 

*overschrijven op rek.nr BE53 0682 1278 1853 met vermelding naam+voornaam+klas kind  

 

Alle pannenkoeken en gebak kan u afhalen op  

vrijdag 29 januari 2021 van 15 tot 18 uur  

of op zaterdag 30 januari 2021 van 10 tot 12 uur. 

 

!!! LOCATIE !!!  ofwel op school (Groen Plekje) ofwel op parking OC Vondel –  

afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.  

Dit wordt nog meegedeeld. 

!!! DRIVE-IN !!!  Je hoeft niet uit te stappen, wij zullen inladen. 

 

Bij bestellingen van meer dan 100EUR kan u opteren om die in het weekend van 30 januari 

2021 aan huis te laten leveren door iemand van het oudercomité. 

 

Het oudercomité voorziet een verrassing voor de klassen met het meest aantal verkochte kg’s 

pannenkoeken en gebak per leerling en dit per school en per vestiging. 

 
 

De pannenkoeken van Dries worden verkocht: 

 
- Aan € 6,50 per pakje van 1 kilogram vacuüm verpakt (12 stuks) 
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MEULEBEKE 

 

De selectie van Poppies gebak bestaat dit jaar uit : 

- Een doos gevuld met artisanale wafels bedekt met een fantasie van chocolade 

 

 

 

 

 

 

- Een doos met per stuk verpakte lekkernijen : een variatie van amandelgebakjes, gevulde 

wafeltjes, rochers met chocoladefantasie en confituurgebakjes; 

 

 
- Een doos Brownies in een Handy Box : 20 individueel verpakte brownies met 

chocoladestukjes in een handige box. 

 

  
- Een doos artisanaal gebakjes met bladerdeeg en abrikozenconfituur.  Krokant en knapperig 

gebakken. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Telkens aan een prijs van €7,00 per doos. 

 

Alvast bedankt voor uw bestelling, en laat het u smaken ! 

Het oudercomité van de vrije centrumscholen Meulebeke 



 

 

 
 
 
 

OUDERCOMITE  VAN DE VRIJE CENTRUMSCHOLEN  -  
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Lijst van uw bestellingen (kopieer zoveel keer als u 

nodig heeft – dit is om thuis te bewaren): 

 

NAAM : …………………………………………………………………………………………………..…. 

ADRES : …………………………………………………………………………………………………..….  

Chocoladewafels  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Gebakassortiment  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Brownies in Handy Box …....... X € 7,00 = …...........€ 

Konfituurgebakjes  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Pannenkoeken (1 kg) …....... X  € 6,50  =  …...........€ 

TOTAAL :        ………………. € 

 

NAAM : …………………………………………………………………………………………………..…. 

ADRES : …………………………………………………………………………………………………..….  

Chocoladewafels  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Gebakassortiment  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Brownies in Handy Box …....... X € 7,00 = …...........€ 

Konfituurgebakjes  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Pannenkoeken (1 kg) …....... X  € 6,50  =  …...........€ 

TOTAAL :        ………………. € 

 

NAAM : …………………………………………………………………………………………………..…. 

ADRES : …………………………………………………………………………………………………..….  

Chocoladewafels  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Gebakassortiment  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Brownies in Handy Box …....... X € 7,00 = …...........€ 

Konfituurgebakjes  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Pannenkoeken (1 kg) …....... X  € 6,50  =  …...........€ 

TOTAAL :        ………………. € 

 

NAAM : …………………………………………………………………………………………………..…. 

ADRES : …………………………………………………………………………………………………..….  

Chocoladewafels  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Gebakassortiment  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Brownies in Handy Box …....... X € 7,00 = …...........€ 

Konfituurgebakjes  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Pannenkoeken (1 kg) …....... X  € 6,50  =  …...........€ 

TOTAAL :        ………………. € 
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Totale bestelling (af te geven op school): 

 

NAAM en VOORNAAM leerling: ……………………………………………………………………………… 

GSM-nummer  OUDER           : ……………………..…………………….… KLAS : Kleuter / Lager  …  

 

Mijn totale bestelling is als volgt : 

 

Chocoladewafels  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Gebakassortiment  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Brownies in Handy Box …....... X € 7,00 = …...........€ 

Konfituurgebakjes  …....... X € 7,00 = …...........€ 

Pannenkoeken (1 kg) …....... X  € 6,50  =  …...........€ 

 

TOTAAL VAN MIJN BESTELLING :    ………………. € 

 

• Mijn bestelling :  (Graag uw keuze aanduiden) 

 

o Kom ik halen op vrijdag 29/01/2021 tussen 15u en 18u  

 

o Kom ik halen op zaterdag 30/01/2021 tussen 10u en 12u.   

 

 

 

o Mag in het weekend van 30/01 thuis geleverd worden (totaal >100eur)  

 

Mijn adres :  ……………………………………… 

 

 

• Mijn betaling gebeurde : (Graag uw keuze aanduiden)  

 

o CASH in bijgevoegde gesloten omslag 

 

o Via OVERSCHRIJVING op rek.nr. BE53 0682 1278 1853 met 

vermelding NAAM+VOORNAAM+KLAS kind  

 


