Kontich, 09/09/2022

Vlaaienslag 2022
Lieve leerlingen en Schansouders
Op vrijdag 7 oktober 2022 organiseert het schoolteam i.s.m. de Sch’Ouders de jaarlijkse
Vlaaienslag. Er worden weer zeven overheerlijke Limburgse vlaaien aangeboden. In het
verleden was dit steeds een zeer groot succes. Door de prijsstijging van grondstoffen,
kunnen wij niet anders dan onze prijzen aanpassen, d.w.z. dat onze vlaaien een beetje
duurder worden, nl. € 8,00 / vlaai. De opbrengst komt zoals steeds ten goede aan onze
leerlingen. Dit jaar sparen we voor materialen om al onze klassen een eigentijdse en
aantrekkelijke touch te geven. Wij durven dus hopen op een grote belangstelling, extra
steun is welkom! Ook dit jaar worden de vlaaien besteld via onze Schans webshop :
www.deschansshop.be.

Hoe ga je te werk (volg deze instructies nauwgezet op als je werkt met de verkoopstrookjes):
1) Elke leerling krijgt drie papieren verkoopstrookjes mee. Extra strookjes vind je op
de Schansshop website of via intradesk op Smartschool.
2) Je stapt naar je mama en papa, je oma en opa en heel de familie, buren, vrienden,
kennissen, de collega’s van het werk van mama en papa, … om deze overheerlijke
vlaaien te verkopen.
3) Je vult bij elke koper de verkoopstrookjes in. Voor elke nieuwe koper gebruik je een
volledig nieuw blad. (Je mama en papa worden ook als koper beschouwd!)
a. Je vult de 2 delen volledig in met de gegevens en keuzes van je koper.
b. Het bovenste deel van het blad geef je aan de koper. Dit is het bewijs van
zijn/haar bestelling en betaling.
c. Alle onderste strookjes (en de centjes natuurlijk) houd je zelf bij.
4) Via de webshop (www.deschansshop.be) kan je alle bestellingen ingeven en ook
meteen afrekenen. Opgelet! Bestel al je verkochte vlaaien zoveel mogelijk in één
bestelling en vermeld je naam en je klas in het daarvoor voorziene invulvakje.
5) Op vrijdag 7/10/2022 kan je de vlaaien op school afhalen. Tijdens het bestelproces
zal je ook de mogelijkheid krijgen om hiervoor een tijdslot te kiezen.
6) Geniet van de heerlijke vlaai(en)! Smakelijk!
Belangrijk! Er worden geen papieren strookjes
met/zonder centjes afgegeven aan de klasleerkracht of
aan iemand anders van de school. Alle bestellingen
worden via de webshop geplaatst en afgerekend.

Hoe verloopt het afhalen tijdens de Vlaaienslag op vrijdag 07/10 tussen 13.00u en 17.00u?
Vlaaien worden opgehaald door de verkopers (eventueel door de koper zelf).
Vlaaien worden niet thuis afgeleverd. Enkel afhalen is mogelijk.
De vlaaien verdeel je nadien zelf onder je kopers.
Er worden 3 tijdslots voorzien voor de afhaling:
o Tussen 13.00u en 15.00u
o Tussen 15.00u en 16.00u
o Tussen 16.00u en 17.00u
✓ Na 17.00u kunnen de resterende vlaaien in de nabewaking worden opgepikt.
✓ We zorgen ervoor dat er voldoende plaats is op de parking van de school voor het
afhalen van grote bestellingen. Enkel wanneer onze leerlingen naar buiten komen
(tussen 15.00u en 16.00u) is het niet mogelijk om de parking op of af te rijden. Houd
daar rekening mee en wees steeds hoffelijk!
✓ Tip: bij het afhalen van meerdere vlaaien is het handig om een grote draagzak,
plooibak of doos mee te brengen.
✓
✓
✓
✓

Enkele nuttige data:
-

Vrijdag 09/09/2022
Woensdag 28/09/2022
Vrijdag 07/10/2022

Start verkoop en opening webshop
Einde verkoop en afsluit webshop
Afhalen van de vlaaien op school

Vooruit, nu allemaal aan de slag! Haal je beste verkooptrucs boven en verkoop aan oma’s
en opa’s, tantes en nonkels, neven en nichten, buren, vrienden, collega’s van het werk en
aan iedereen die je maar kan vinden!
Je helpt er onze school en leerlingen ontzettend mee en bovendien belonen we onze
‘topverkopers’ met een aankoopbon, geldig in een winkel in Kontich (20 vlaaien = € 5,00 /
30 vlaaien = € 7,5 / enz…)

Heel veel verkoopsucces!
Het Schansteam en De Sch’Ouders

