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Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Sinterklaas staat over een aantal weken weer voor de schoorsteen. Wij bieden leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) van de Hubertus & Berkhoff de mogelijkheid om allerlei Sinterklaas lekkers te bestellen, 

uiteraard gebakken in onze eigen bakkerij! Deze producten verkopen we uiteraard ook in ons Grand Café! 

 

Roomboter amandel letter   per ± 500 gram      € 7,00 

Roomboter amandel staaf   per ± 250 gram      € 3,50 

Speculaas brokken     per verpakking van 2 stuks  € 4,00 

Gevuld speculaas taartje   per stuk        € 4,25 

Marsepein figuurtje     per stuk ± 100 gram     € 2,50 

 

Gebruik onderstaande bestelstrook om uw bestelling aan ons door te geven. Het strookje kunt u uiterlijk 

vrijdag 19 november inleveren bij Mevr. Huijssoon of Mevr. Martins (receptie). Bij het inleveren van de 

bestelstrook dient u direct te betalen met pin. 

 

Uw bestelling kunt u afhalen op woensdag 1 december van 10.00 tot 15.00 uur, donderdag 2 december 

van 10.00 tot 15.00 uur en op vrijdag 3 december van 10.00 tot 12.00 uur. Uw zoon/dochter kan de 

bestelling uiteraard ook meenemen. Op de bestelstrook kunt u aangeven op welke datum en tijdstip u uw 

bestelling komt ophalen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De bakkers van de lekkerste school van Nederland 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sinterklaasbestelling 2021                                   

Naam leerling ………………………….……………………. uit klas …………telefoonnummer ……………………. 

Ik kom mijn bestelling ophalen op: 01-12-2021 / 02-12-2021 / 03-12-2021  om: … : … uur. 

 

Product Aantal Prijs Totaal prijs 

Roomboter amandel letter  € 7,00  

Roomboter amandel staaf  € 3,50  

Speculaas brokken  € 4,00  

Gevuld speculaas taartje  € 4,25  

Marsepein figuurtje  € 2,50  

  Totaal bedrag €  
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