
41ste  “wafel”-bak 

 

Ook hier steekt corona een stok tussen de wielen... Onze wafelbak van dit jaar kan helaas niet doorgaan! Dit 

betekent dat heel wat mensen in Ertvelde dit jaar geen vers gebakken wafels zullen kunnen eten. Helaas 

betekent dit voor onze school ook dat we een grote opbrengst missen ten voordele van onze kinderen…. 

Met de opbrengst van deze jaarlijkse actie, steunen wij een aantal projecten voor onze school. Zo kochten we 

vorig jaar 3 grote touchscreens voor de kleuterklassen. Ook kochten we nieuw meubilair voor de 2 klassen 

van het zesde leerjaar. 

Op dit moment zijn we aan het uitkijken voor nieuw meubilair voor de peuterklas, vernieuwing van het zand in 

zandbak in de Lindenlaan en een speeltuig in Tervenen. 

Daarom bieden wij jullie dit jaar voorverpakte, verse pannenkoeken aan.  

Wij verkopen Terveense pannenkoeken in pakken van een halve kg (8 stuks). Deze pannenkoeken zijn 

vacuüm verpakt en zijn ongeopend zeker 3 weken houdbaar in de koelkast. 

Wij bieden de pannenkoeken aan voor de prijs van 4 euro per pak. 

  



 

Hierbij vinden jullie een invulstrookje om pannenkoeken te bestellen. 

Jullie kunnen dit tot en met 16 oktober 2020 invullen en samen met het gepaste geld in een omslag steken. 

Je kan deze meegeven met uw (klein)kind naar school of deponeren in één van de volgende brievenbussen :  

1. Mieke Engels, Hermijtstraat 16 A 

2. Isabelle Van Hijfte, Nachtegaalstraat 18 

3. Inge Van den Driessche, Biezenkouter 4 

4. Els Dhaene, Akerslootlaan 8 

5. Annelies Verhovert,  Klein Kapitellei 12 

6. School Tervenen 16 

7. School Eeklostraat 2 

       

Jullie kunnen ook bestellen via een kind van onze school, want alle kinderen krijgen een lijst mee om 

pannenkoeken te verkopen. (Ze mogen verkopen aan mama, papa, tante, oom, oma, opa, buren, ...)  

De kinderen kunnen hun bestelling met het gepaste geld bezorgen aan de juf of meester tot en met 16  

oktober 2020 

De pannenkoeken worden met de kinderen meegegeven op donderdag 29 of vrijdag 30 oktober 2020 of 

geleverd op zaterdag 31 oktober 2020 in de voormiddag (enkel in Ertvelde) of afgehaald in de Eeklostraat 2 

op vrijdag 30 oktober of zaterdag 31 oktober 2020 tussen 9.00 uur en 11.30 uur. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Bestelling pannenkoeken 

Naam: …………………………………………………………………………………….……. 

(aantal) …………………pakken van 0,5 kg x € 4 = € ………….…… 

O     Deze pannenkoeken mogen op donderdag 29 of vrijdag 30 oktober 20 meegegeven worden met 

 …………………………….……………………..klas……..……..(kind van onze school) 

 

OF  

 

O     Deze pannenkoeken mogen thuis geleverd worden (in Ertvelde) op zaterdag 31 oktober 20. 

Adres: ……………………………………………………………………….. 

 

OF 

 

O   Deze pannenkoeken worden afgehaald op vrijdag 30 of zaterdag 31 oktober 2020 in de Eeklostraat                                                                   

      tussen 9.00 uur en 11.30 uur. 

 

Gelieve gepast geld mee te geven. Dank!  


