Zondag, 19 november 2017 tussen 9.30u - 13.30u is het weer zover…
Vrije Basisschool De Brenne organiseert opnieuw haar jaarlijkse kinderrommelmarkt.
Hoe gaan we te werk ?
Zoek al je boeken, kledij, fietsen, buggy’s en speelgoed bij elkaar dat niet meer gebruikt wordt, maar wat je liever nog niet
weggooit. Zorg dat het schoon en volledig is en voorzie het van een duidelijke zichtbare prijs !
In onze lokalen kan je dan een verkooptafel huren om je spullen te verkopen.
Voor een tafel van 1 meter betaal je 3€, wil je liever 2 meter hebben dan betaal je 6€, enzo.....
Voor de verkoop van je spullen zorg je volledig zelf, de opbrengst is geheel voor jullie.
Op zaterdag 18 november tussen 16u00 en 17u00 of zondag 19 november tussen 08u00 en 09u30 kan je je spullen komen
klaarzetten., laat ons wel even weten wanneer je dit wenst te doen.
Ook dit jaar voorzien wij een aparte ruimte buiten voor de verkoop van rollend materiaal ( fietsen, steps, buggy’s …… )
Gelieve door te geven of je hiervan gebruik wilt maken?
De deuren voor de verkoop gaan open om 09u30 en sluiten om 13u30, de inkom voor de bezoekers is gratis.
De schoolraad zorgt voor een hapje en een drankje aan een democratisch prijsje.
De spullen die om 13u30 niet verkocht zijn neem je terug mee naar huis. Of laat je die liever staan? Dat kan ook, op deze manier
steun je het goede doel. (ruilwinkel Polderhart)
Wij wensen je veel succes met je verkoop

Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………. klas: ……..……
Ik zou graag een verkooptafel van ………………… meter huren.
Ik wil ook graag gebruik maken van de aparte zone -rollend materiaal- en betaal hiervoor 2€ per stuk O Ja O Neen
Het bedrag van ( aantal meter x 3€ ) …………………..€ betaal ik onmiddellijk aan de leerkracht.
0 Ik kom mijn verkoopstapel klaarzetten op zaterdag 18 november tussen 16u00 en 17u00
0 Ik kom mijn verkoopstapel klaarzetten op zondag 19 november tussen 08u00 en 09u30
Je inschrijving wordt nadien schriftelijk bevestigd door de school.
Let op! De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van datum teruggave invulstrook en betaling.

