START VAN VERKOOP UNIEKE KINDERKUNST
VOOR HET GOEDE DOEL VAN ONZE SCHOOL
Beste ouder(s),
Twee weken geleden hebben de leerlingen van onze school hun uiterste best gedaan
om een prachtige tekening te maken.
Deze kunstwerken zijn nu te bestellen op meer dan 15 toffe gadgets en de
verkoopopbrengst gaat naar de renovatie van de daken van de school.
We hopen dan ook dat zoveel mogelijk familie en vrienden een bijdrage willen
leveren.
Anders dan bij veel spaaracties, hoeven de leerlingen niet langs de deur. De verkoop
verloopt helemaal online via webshops die Tekenfund.be voor ieder kind afzonderlijk
beschikbaar stelt.
Je kind krijgt vandaag een gepersonaliseerde promotiefolder mee naar huis.
Daarin staat duidelijk uitgelegd hoe de actie in zijn werk gaat.
Voor een beste resultaat is het aangeraden de richtlijnen goed op te volgen!
Grootouders en belangstellenden worden met een simpel e-mailtje uitgenodigd een
kijkje te komen nemen naar de tekening op o.a. wenskaarten, koelkastmagneetjes,
koffietassen, boterhamdozen en puzzels. Zit er gebeurlijk iets van hun goesting bij, dan
kan men de bestelling zelf plaatsen en betalen. Eenvoudig en veilig voor kind en
koper.
We raden echt aan om zelf ook na te denken over een fijne, gepersonaliseerde
attentie tijdens de komende feestdagen voor grootouders, meter, peter, …
De verkoopweken duren tot 25 november 2022.
Daarna worden alle bestellingen tegelijk in productie genomen.
Ongeveer twee weken later krijgen de leerlingen alle verkochte artikelen mee naar
huis. Zij kunnen hun fans dan fier zelf met hun kunstwerken verrassen.
Vergeet ook niet langs de klaslokalen aan de Goorbaan te wandelen: daar heb je
een overzicht van de kunstwerken ! Echt de moeite waard!
Alvast heel erg bedankt om mee je schouders te zetten onder deze actie en er voor
te zorgen dat de verkoop een succes wordt.
Haal die verkooppraatjes al maar boven! ☺
Dankjewel voor je steun!
Het Graankorrelteam

