
 Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos 
 Turkyen 1 
 9100 Nieuwkerken-Waas 
 
OLV Ten Bos verkoopt chocoladepakketten 
 
“A little bit of sweetness can drown out a whole lot of bitterness.” 
 
Laat dat nu net zijn wat we nodig hebben in tijden van Corona. 
 
Wil jij genieten van een heerlijk chocoladepakket dat  
gepresenteerd wordt in een luxe Côte d’Or draagtasje  
én wil jij graag onze school steunen? Dat kan!! 
 
Het pakket bevat de volgende 6 producten: 
 

- Côte d’Or reep melk met nootjes 45g 
- Côte d’Or reep Dessert 58 45g 
- Côte d’Or Bouchée melk 4-pack 100g 
- Côte d’Or Nugatti 30g 
- Côte d’Or tablet melk 150g 
- Côte d’Or smeerpasta Noir de Noir 300g 

 
en dat voor slechts 10 euro per pakket. 
 
Wil jij graag zo’n pakket kopen? Vul dan het onderstaande bestelformuliertje in en geef het 
ten laatste op dinsdag 10 november terug mee aan uw kind met daarbij het gepaste geld in 
een gesloten envelop. Indien dit niet kan, mag u de envelop met het gepaste geld en het 
bestelbriefje ook in de brievenbus van onze school steken. 
 
U kan de pakketten ophalen op zaterdag 21 november van 10u tot 12u via drive in (u 
parkeert op de kiss & ride voor onze school en mag gewoon in de auto blijven zitten) of uw 
kind krijgt de pakketten mee naar huis op maandag 23 november. 
 
Het spreekt voor zich dat u zoveel pakketten mag kopen als gewenst, want onthoud: 
“Chocolate is happiness that you can eat”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………. 
 
Ouder/voogd van ………………………………………………………….……. uit klas ……………………………. 
 
Ik bestel ……..…… (aantal) chocoladepakketten van Côte d’Or en betaal 10 euro per pakket. 
 
 
       TOTAAL:  ………… x €10 = €………………. 
Hoe ontvangt u de pakketten het liefst? 

o Ik haal ze op zaterdag 21 november op 
o Mijn kind neemt ze maandag 23 november mee naar huis    

                                                                                  Handtekening   

 


