
 

  
 
 
 
Beste Kinderen en Ouders, 
 
Ook dit jaar, net als voorgaande jaren, willen wij weer geld ophalen door planten te verkopen. Voorheen 
ging de opbrengst naar de ouderraad, maar vanaf dit schooljaar gaat de opbrengst naar de 
leerlingenraad. Dus dit houdt in, hoe meer plantjes er verkocht worden, hoe meer geld er bij de 
leerlingenraad binnen komt! 
De leerlingen van de leerlingenraad, gaan samen met hun groep bepalen wat ze met de inkomsten gaan 
doen en leggen dit voor aan het team van Dorpsschool Halle. 
 
De actie gaat er dit jaar wel iets anders uitzien dan voorgaande jaren. Door de energiekosten die enorm 
gestegen zijn, hebben wij besloten geen kerststerren meer te verkopen. De verkoopprijs zou flink gaan 
stijgen in vergelijking tot voorgaande jaren en daarom hebben we ervoor gekozen om dit jaar, naast 
hyacinten en amaryllissen, cyclamen te gaan verkopen. 
We willen jullie vragen om met bijgevoegde lijst langs de familie, buren en vrienden te gaan om 
cyclamen, hyacinten en/of amaryllissen te verkopen. Mensen kunnen bij jullie de bestelling doorgeven 
en direct betalen. 
Het is de bedoeling dat de verkoper de planten komt ophalen op school en dan bezorgt bij de kopers. 
De bestelde planten kunnen worden opgehaald op: 
 

Vrijdag 9 december tussen 12:00 tot 13:00 
 
Mocht dit tijdstip niet uitkomen, dan kun je ze altijd maandag meenemen. 
 
Er zijn cyclamen, hyacinten en rode & witte amarylissen te verkrijgen: 
1 Cyclaam EUR 4,-   1 Hyacint EUR 4,00 1 Amaryllis EUR 7,50 
2 Cyclamen EUR 7,50    2 Hyacinten EUR 7,50 2 Amaryllissen EUR 14,- 
3 Cyclamen EUR 11,-    3 Hyacinten EUR 11,- 3 Amaryllissen EUR 21,- 
 
De bestellijst, inclusief het geld, kan op school ingeleverd worden bij Rick. 
Inleveren kan t/m vrijdag 2 december 2022. 
 
Zijn er vragen over deze actie neem dan even contact op met: 
Suzan Diepenbroek  
06 – 22185651  
(sdiepenbroek@ziggo.nl) 
 
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp bij deze actie en veel succes met de verkoop! 
 
Groeten, 
 
Namens de Leerlingenraad & Ouderraad 
Dorpsschool Halle  
 
 
 
 
           Z.o.z. bestellijst 

Kerstverkoopactie Dorpsschool Halle 

 


