
 

 

Oudercomité Sint-Ludgardisschool Merksem vzw 
Du Chastellei 48 
2170 Merksem 
Ondernemingsnr: 4538.976.42 

 

 
Merksem, 17 oktober 2019 

Beste ouders, beste leerling, 
 
Naar jaarlijkse traditie organiseert het oudercomité een truffel- en marsepeinverkoop. De opbrengst van de 
verkoop wordt geschonken aan de school en komt dus ten goede aan alle leerlingen. 
 
De marsepein wordt ambachtelijk gemaakt met 50% amandelen en de truffels zijn omhuld met een laagje 
chocoladeschilfers. Beide zijn van uitstekende kwaliteit. 
 
In bijlage een boekje met verkoopblaadjes. Deze kan u gebruiken als u verkoopt aan familie, vrienden, buren, 
collega’s, …   Het boekje dient u zelf bij te houden en geef je dus NIET mee af met het geld!  
 
Het oudercomité beloont de klas die de meeste truffels en marsepein verkocht heeft met een verrassing.  
Dit zowel in de kleuterschool, lagere school als in het secundair. 
 

 
Vanaf woensdag 27 november 2019 wordt de bestelling met uw zoon / dochter meegegeven. 
Gelieve die dag een (plastiek) zak met uw kind mee te geven. 
 
Het TOTAAL van al uw bestellingen kan u doorgeven op 2 manieren: 
 

Bestel online op www.slm-oudercomite.be 
en stort het geld op rekeningnummer: 

BE69 7310 2884 8478 
met als vermelding: M&T + NAAM LEERLING + KLAS 
 

Vul onderstaand strookje in en noteer het TOTAAL 
van al uw bestellingen. Dit strookje steekt u samen 

met gepast geld (liefst zo weinig mogelijk muntgeld) 
in een gesloten omslag met de vermelding 

“oudercomité truffels/marsepein”. 
 

 Leerlingen basisonderwijs geven de omslag 
af aan hun juf of meester. 

 Leerlingen secundair onderwijs geven de 
omslag af op het onthaal.  

 
Hartelijk dank voor uw steun! 
Het oudercomité 
 

--------------------------------------TOTAALSTROOK : ENKEL DEZE STROOK AFGEVEN!------------------------------------ 
NAAM LEERLING:  ___________________________________________________     KLAS: _______________    
                                                                                

 

O  KLEUTER 
O  LAGER 
O  SECUNDAIR 
                
  
 

MARSEPEIN _______ x 5€  (250 gr) =  ________ 
 

MARSEPEIN _______ x 9€  (500 gr) =  ________ 
 

TRUFFELS _______ x 5€  (250 gr) =  ________ 
 

TOTAAL: € ________ 
 

De actie loopt tot en met 14 november 2019. 
Na deze datum worden geen bestellingen meer aangenomen.  

 Marsepein 250gr.  5€ 
 Marsepein 500gr.  9€ 
 Truffels 250gr.        5€ 

http://www.slm-oudercomite.be/

