
Op deze 3 manieren kun je de koeken bestellen:
• Surf naar http://bit.do/Koekenbak-2020-21 en 

voer je bestelling in.
• Scan de QR-code hierboven en plaats je bestelling.
• Vul het formulier op de achterkant in en bezorg 

het aan de leerkracht van jouw kind.

We sluiten de bestellingen af op 22 februari 2021.
Jouw bestelling is definitief wanneer we het totaal-
bedrag ontvangen hebben. Betalen kan:

• VIA OVERSCHRIJVING  
op BE45 7380 4147 4289 (De Wijze Ouders)  
met vermelding van “koekenbak” +  
“naam en voornaam leerling” + “klas”. 

• MET CASH GELD  
Doe het ingevulde formulier en het gepaste 
bedrag in een gesloten envelop en geef het terug 
mee met jouw kind.

Begin maart voorzien we de coronaproof verdeling 
van de bestellingen. We informeren je hier 
persoonlijk over via gsm en/of e-mail.

Voor de klas die de meeste wafeltjes verkoopt, 
hebben wij een verrassing in petto: die kinderen 
krijgen een heuse filmvoorstelling mét popcorn in de 
klas cadeau. 

Alvast een hele dikke merci voor jullie steun!

De Wijze Ouders
de ouderwerking van BS De Wijze Boom

Geen schooljaar zonder koekenverkoop, corona of niet. 
En goed nieuws voor de fijnproevers: we hebben 
onze koekendoos dit jaar uitgebreid met twee lokale 
lekkernijen uit de sociale biobakkerij Compaan.

De opbrengst gaat naar de 
mobiele wasbak op de speel-
plaats van de lagere school  
(dank aan de HB Klusjesdienst)  
en het solidariteitsfonds van  
de ouderwerking.

https://dewijzeouders.wordpress.com/2021/01/25/koekenbak/ 
www.facebook.com/oudercomite.dewijzeouders.3



Bezorg het bestelformulier ten laatste terug op 
maandag 22 februari 2021. Bestellen kan ook 
digitaal via http://bit.do/Koekenbak-2020-21 
of de QR-code hieronder.

NAAM & VOORNAAM LEERLING: 

KLAS: 

GSM: 

(om u te informeren omtrent coronaproof verdelen van de bestelling)

Ik betaal:
 Via overschrijving op
 BE45 7380 4147 4289 (De Wijze ouders)  

met vermelding van “koekenbak” +  
“naam en voornaam leerling” + “Klas”.

 Cash (gepast geld + dit ingevuld formulier  
in een gesloten omslag teruggeven aan de  
leerkracht)

 

bestelformulier

AANTAL
PRIJS

6,00 €/stuk. 
vanaf 3 stuks 5,00 €/stuk

TOTAAL
= aantal x prijs

Vanillewafels 
700 gr

  

Chocoladewafels 
700 gr

Carré confituur 
700 gr

Botergaletten 
700 gr

Galetten met 
chocolade 

700 gr

Havermoutkoekjes 
Vegan, 100 gr

Bio Van Eyskskes 
150 gr

  

TOTAAL TE BETALEN

   


