Hyvät Kopun koulun vanhemmat!
Kopun koulun ystävät ry:n iltapäiväkerhotoiminta siirtyi koulun vastuulle jo
vuoden 2016 aikana. Tämä on helpottanut vanhempainyhdistyksen työtä.
Koulumme tarvitsee kuitenkin taloudellista tukeamme edelleen. Esittelemme
tässä kirjeessä jälleen kerran sponsorimme Mira Häsä-Nordströmin
leivonnaistuotteet.
Seuraamme tänäkin vuonna hyväksi koettua käytäntöä.
Tulet saamaan muistutuksen “Piirakkahälytys” tekstiviestinä kännykkääsi.
Viesti muistuttaa mahdollisuudesta tilata maukkaita ja edullisia tuotteita.
Tilaamalla tuet tietoisesti koulumme työtä! Tilatut tuotteet maksetaan jatkossa
käteisellä toimituksen ja noudon yhteydessä. Tutustu toisella sivulla olevaan
tuotelistaan ja tilaus- ja toimituskäytäntöihin. Tuet koulua syömällä. Helppoa!
Syksyn 2019 toimituspäivät ovat: !
to 29.08.2019! Vanhempainilta maistiaiset / tilaukset
to 26.09.2019! Lämpimäisiä syksyiseen arki-iltaan
to 10.10.2019 ! Syyslomaviikolla herkutellaan
to 7.11.2019!
Juhlitaan isänpäivää
to 12.12.2019! Joulunajan herkkuja. Herkullista joululomaa!
!
!
!
Tilaa myyjäisherkut mielellään etukäteen!

Kiitos tilauksestasi ja tuestasi lastemme hyväksi!
“Lämpimäisinterveisin” Kopun koulun väki

Kotona leivottuja herkkuja!
Leivonnaisia ostamalla tuet Kopun koulun toimintaa. Iltapäiväkerho Viiru ja Pesonen on
yksi Kopun koulun toimintamuodoista.
Tilauspäivä:! !
!
!
!

Viimeistään tiistain puoleen päivään mennessä lähetetyt
tilaukset ehtivät saman viikon toimitukseen.

Toimituspäivä: !

torstai

Toimituspaikka: !
!
!
!

Kopun koulun iltapäiväkerho, Hiidenrannantie 22
tai jopa kotiovellesi

Miten tilaan? !
!
!
!

Lähetä tilauksesi Leila-open kännykkään tai
sähköisesti.

Leilan kännykkä: ! 050-308 92 31
ja työsähköposti: ! leila.sormunen@kristillisetkoulut.onmicrosoft.com
Tilauksen maksaminen: !

Käteinen (noudon yhteydessä)

Sponsorileipuri:!
!
!
!

Mira-Häsä Nordström 044-3218651
mirahn@dnainternet.net

Tuotteet:!
!
!

HUOMIO! Jokaisesta piirakasta jää 50 snt koulun hyväksi ja
muista leivonnaisista ainakin puolet! Hinnat ovat ennallaan!

!
!

Karjalanpiirakat !
!
!
!

0,80€/kpl, vähimmäistilaus 20 kpl/pussi
(riisi, käy HYLA-ihmisille ja voi pakastaa)

Kuivakakut (iso)!
suklaa-,taateli-,!
tiikeri-, omena-,
mauste-,kermaja piimäkakku

8,00 €/kpl
Suosikit: suklaa- ja taatelikakku

Saaristolaisleipä!

pieni 5 € ja ISO 8 €

Korvapuusti! !

0,80€/kpl

Viipurin rinkeli!

7,00€

Bostonkakku!!

5.00€

Ananastorttu!!
4,50€
(ylösalaisin paistettu)
!
!
!
!
!
Kiitos tilauksestasi! !

!

!

!

!

Terveisin Kopun koulun väki

