Dinsdag 6 oktober 2015

Wintervakantie 2016: inschrijving en wijnverkoop
Beste ouders
Beste leerling
Vandaag starten de inschrijvingen voor onze skireis. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het voorschot
van 250 EUR op rekening BE85 7330 3753 6606.
De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij!
Voor de verdere betaling van de reis vragen wij een tweede storting vóór 20 november.
De eindafrekening gebeurt vóór 15 januari 2016.
Hierbij wordt rekening gehouden met
– je persoonlijke wijnverkoop
– eventueel eigen ski-materiaal (– 37 EUR)
– snowboarders betalen een meerprijs van 20 EUR (max. 8 pers).
De wijn kost 7 EUR per fles. Hiervan gaat er 3 EUR rechtstreeks naar de leerling.
Bij verkoop van 217 flessen is je volledige skireis gratis! Indien meer wordt verkocht, is dit extra geld voor de
avondactiviteiten op skireis.
Na inschrijving krijg je een envelop met daarop een overzichtsblad voor jouw wijnverkoop. In die envelop zitten ook
strookjes die je kunt afgeven aan de mensen als bewijs van bestelling en betaling.
Deze envelop kan 2 x ingediend worden (op dinsdagmiddag 10 november en 8 december in het OLC). Hierin zit al het
geld van de wijnverkoop. Er kan niet overgeschreven worden voor de wijnverkoop.
Bij afgifte van de envelop wordt alles gecontroleerd, tekent de leerkracht de envelop af en krijg je een nieuwe envelop
mee.

Alle wijn wordt opgehaald tijdens het oudercontact in december (enige ophaalmoment!).
Gelieve om onderstaande mededeling bij de overschrijving te noteren.
Vanaf 6 oktober (ouderavond): VOORSCHOT

250 EUR

Mededeling: Voorschot skireis 2016 + Naam leerling
Vóór 20 november: TWEEDE STORTING

200 EUR

Mededeling: Tweede storting skireis 2016 + Naam leerling
Vóór 15 januari: AFREKENING SKI – WIJNVERKOOP

MAX 200 EUR

Mededeling: Afrekening skireis 2016 + Naam leerling
De week voor de afrekening krijgt iedere leerling een sticker in de agenda, met daarop het nog te betalen bedrag of de
terugstorting door de school.
Voor meer info, spreek gerust één van de begeleidende leerkrachten aan!

Het skiteam!
Daevid Covemaeker, Ireen Desender, Andy Hoedt, Bart Portier, Kristel Sucaet-Voet en Peter Vlaeminck

