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Beste ouders,
We organiseren onze 23e TWEEDEHANDSBEURS
op zaterdag 23 maart van 9u30 tot 13u
Babyuitzet, hippe kinderkleding tot 14 jaar en speelgoed.
Met deze 23e tweedehandsbeurs bereid je je helemaal voor op de lente en zomer.
Vind je bij het opruimen thuis zomerkleding, speelgoed, babyuitzet en fietsen
van goede kwaliteit? Dan is dit zeer welkom op de beurs. Net zoals de vorige editie
werken we met online registratie. Je kan zelf bepalen met hoeveel stuks je
meedoet. Heb je dus enkel 1 fiets te koop, dat kan perfect. Zoek je nieuwe
spulletjes, kom dan zaterdag zeker een kijkje nemen! Wachtende papa’s of mama’s
kunnen ook een praatje slaan bij onze bar, bij een kop warme soep of koffie en een
hapje. Bij een aankoop vanaf 20 euro krijg je hier bovendien een gratis koffie of
thee aangeboden.
Hoe word je verkoper?
● Surf naar http://bit.ly/2eHand en maak een profiel aan.
● Je kan meteen artikelen invoeren, zo veel of weinig als je wil. Om deel te nemen
betaal je 3 euro (4 euro voor externen) als startprijs en 10ct per artikel.
● Ben je klaar met invoeren, kan je je lijst afsluiten, dit dien je te doen ten
laatste op dinsdag 19 maart.
● Betalen kan na het afsluiten van je lijst aan het secretariaat. Op dit moment
ontvang je van ons je geprinte etiketten. Enkel nog kleven en klaar!
●Problemen
of
vragen?
Contacteer
heidi.demaegdt@gmail.com
of
isabellefranco79@gmail.com.
Breng op vrijdag 22 maart tussen 16u en 19u al je artikelen in een doos of
wasmand met daarop je verkoopsnummer en naam naar de turnzaal. Zorg ervoor
dat alle artikelen die je opgegeven hebt, effectief aanwezig zijn. Kledij vanaf 2 jaar
moet op kapstokken; die kan je verkrijgen aan de schoolpoort. Wij zetten alles klaar
en proberen zo veel mogelijk te verkopen. Op zaterdag 23 maart tussen 16 en
17u haal je alle niet-verkochte stukken terug op. Je ontvangt dan ook 85% van
het verkochte bedrag. Met de resterende 15% kan de ouderraad educatieve projecten
op school (zoals de schilderwerken op de speelplaats) steunen. Stukken die je niet
terug wil, kan je achterlaten en dit bezorgen wij aan een goed doel.

Begint het al te kriebelen? Niet twijfelen! Registreer je via de website en maak
reclame! Hang affiches op bij je thuis, je werk, bij familie en vrienden, je
buurtwinkel, de bakker, het grootwarenhuis, de kribbe, ... zelfs als je zelf niet
verkoopt. Een affiche kan je vinden op de achterkant van deze brief!
Omdraaien en ophangen dus!
Ook nu weer zijn alle helpende handen méér dan welkom (mail hiervoor
isabellefranco79@gmail.com)! Een natje en een droogje zijn voorzien. ☺
Met vriendelijke groeten,
De ouderraad

