
 

 

Basisschool De Ritsheuvel 
Kemzekestraat 20 

9111 Belsele - Puivelde 
03/772.52.44 

e-mail:info@deritsheuvel.be 
Internet: www.deritsheuvel.be 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

Paaseitjes Lentefiguren  Koffie 8 MAART      CENTJES 

 
 
 

Beste (groot)ouders, familie en vrienden 
 
BINNENKORT IS HET WEER PASEN! 
Daarom verkoopt de ouderraad ten voordele van onze school ook dit jaar 
lekkere ambachtelijke paaseitjes en lentefiguren. 
Daarnaast bieden we ook koffie aan. Fairtrade en/of biologisch van Ray & Jules, 
een duurzame koffiebranderij vlakbij Leuven. 
 
Indien u interesse heeft, kan u de chocolade en/of koffie bestellen via het 
bestelformulier.   
De centjes ontvangen we graag op rekeningnummer KBC BE31 7370 2550 2555 
op naam van ouderraad tegen uiterlijk 8 maart. 
 
De koffie en chocolade kunnen afgehaald worden in de week van 22 maart.  
Natuurlijk komen de ingezamelde centjes de school en ook onze kapoenen ten 
goede.   
 
Vrolijk Pasen vanwege de ouderraad. 
 

  



 

 

  
Naam :  
Telefoonnummer :  
Familie / vriend van (naam kind op school) : 
 

 
 
Arabica koffie, fairtrade en/of biologisch uit de lokale, duurzame koffiebranderij vlakbij Leuven. 

 

Koffie-Proefpakket, ten voordele van de school: 
Koffiebonen of gemalen, 3x 250gr of 3x 500gr. 
 
1x ‘Brilliant Ben’ uit Brazilië (ook apart verkrijgbaar) 
1x ‘Sunny Joe’ uit Peru  
1x ‘Mighty Mary’ uit Honduras  
 
Steun de school, laat je verrassen en geniet ervan! 

 

 Prijs/stuk  aantal Totaal 
bedrag 

Proefpakje ‘Brilliant Ben’ 
Brasil = 1x250gr. 

€ 6 Koffiebonen ……..  x € 6 € …….. 

Gemalen koffie …….   x € 6 € …….. 

Koffie-Proefpakket klein 
= 3x 250 gr. 

€ 15 Koffiebonen ……..  x € 15 € …….. 

Gemalen koffie ……..  x € 15 € …….. 

Koffie-Proefpakket groot 
=3x 500 gr.                     

€ 30 Koffiebonen ……..  x € 30 € …….. 

Gemalen koffie ……..  x € 30 € …….. 

Volle paaseitjes Elise € 5,50 een mix van melk, 
witte en pure 
chocolade 

……..  x € 5,50 € …….. 

Gevulde eitjes Elise € 5,50 een mix van melk, 
witte en pure eitjes 
gevuld met praliné 

……..  x € 5,50 € …….. 

mengeling van eitjes 
Elise 

€ 5,50 verschillende 
smaken (banaan, 
framboos, vanille, …) 

……..  x € 5,50 € …….. 

geschenkdoos Trefin 
Springs 

€ 5,50 praliné gevulde 
lentefiguurtjes 

……..  x € 5,50 € …….. 

 
 

  TOTAAL € …….. 

 

 

Bedrag overschrijven tegen uiterlijk 8 maart op rekeningnummer:  
KBC BE31 7370 2550 2555 t.a.v. de ouderraad met als mededeling ‘Naam + 
PAASACTIE’ 
Je mag je bestelling via mail bezorgen aan secretariaat@deritsheuvel.be of in 
de brievenbus van de school. 


