
 
STAPPENPLAN VERKOOP 

TOON’S MAGIC HORIZONY 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag hebben we bekend gemaakt dat we dit jaar voor kerst TOON’S MAGIC HORIZONY 

chocoladerepen gaan verkopen. De opbrengst van de verkoop van deze repen gaat naar een 

tweetal goede doelen. 

 

Elk jaar kiest de werkgroep Kerst in samenspraak met de ouderraad één of twee goede doelen 

uit, die dicht bij onze kinderen staat. Op deze manier willen we meer betrokkenheid creëren bij 

de goede doelen. 

 

Dit schooljaar is er gekozen voor de volgende goede doelen: 

1. Vereniging Voor Ectodermale Dysplasie (www.vved.info) 

2. Campagneteam Huntington (www.campagneteamhuntington.nl)   

 

Vandaag hebben alle kinderen uitleg gekregen in de klas hoe we de chocoladerepen van TOON’S 

MAGIC HORIZONY gaan verkopen. Met deze brief willen we jullie ook informeren om 

misverstanden te voorkomen. 

 

 

Wat is de bedoeling? 
 

• Elke leerling ontvangt een verkoopformulier. 

• Met dit verkoopformulier kunnen de leerlingen mensen vragen om chocoladerepen te kopen. 

Dit kunnen ouder(s), opa’s/oma’s, ooms/tantes, kennissen, buren, etc. zijn. 

• De TOON’S MAGIC HORIZONY chocoladerepen kosten € 2,- per stuk. 

• Als de leerlingen actief op pad gaan om chocoladerepen te verkopen, is het gezellig om dit 

met meerdere kinderen en/of volwassen te doen. 

• De leerlingen laten de gegevens opschrijven van degene die de chocoladerepen koopt. 

Let er goed op dat het leesbaar is! 

• Men hoeft nog niet te betalen voor de chocoladerepen, dit doen ze pas als de bestelling wordt 

afgeleverd. 

• We hopen dat iedere leerling zoveel mogelijk chocoladerepen probeert te verkopen. De 

opbrengst gaat uiteindelijk naar de goede doelen. 

• Als leerlingen nieuwe verkoopformulieren nodig hebben dan kunnen ze deze opvragen bij de 

groepsleerkracht(en). 

• De verkoopformulieren moeten uiterlijk maandag 16 december 2019 ingeleverd 

worden bij de groepsleerkracht(en). 

• Vanaf morgen (dinsdag 10 december) kunnen de leerlingen de chocoladerepen gaan 

bezorgen. Ze krijgen dan het exacte aantal chocoladerepen mee dat op het verkoopformulier 

vermeld staat. 

• Zodra alle chocoladerepen bezorgd zijn, kunnen de leerlingen het totaalbedrag inleveren bij 

de groepsleerkracht. Wij willen vragen om het geldbedrag in een envelop of zakje te 

doen voorzien van de naam van de leerling. 

• We willen vragen om het geldbedrag uiterlijk donderdag 19 december 2019 in te 

leveren, zodat we tijdens de kerstviering bekend kunnen maken hoeveel geld we opgehaald 

hebben voor de goede doelen. 

 

http://www.vved.info/
http://www.campagneteamhuntington.nl/

