Onderwerp: School t-shirt
Haarlem, 15-3-2019
Beste ouder(s)/verzorg(st)er(s),
Het is u vast al eens opgevallen dat er tijdens evenementen kinderen van scholen herkenbaar zijn met een
eigen T-shirt, de Willem van Oranjeschool is een van deze scholen.
Naast herkenbaarheid en gemak gaat het ook om het uitdragen van trots op je school. Omdat er een goede
sfeer hangt, er vele culturen vertegenwoordigd zijn en de schoolrapporten goed zijn, maar de belangrijkste
reden voor het kind is, omdat het hun school is.
Uiteraard is zowel de aanschaf als het dragen van het shirt geheel vrijblijvend, maar is het niet leuk als je kind
samen met al zijn vriendjes en vriendinnetjes kan uitstralen: de Willem van Oranjeschool is mijn school! Dit
kan bijvoorbeeld tijdens de schoolreis, de Halve van Haarlem, de Avond4daagse en diverse
sportevenementen.
Boven aan de brief ziet u een illustratie van het Willem van Oranje T-shirt. Het wordt een oranje T-shirt met
een zwarte opdruk. Daarbij zal enkel de voorkant bedrukt worden. Het T-shirt is te bestellen in de maten
116, 128, 140, 152, 164, XS, S, M, L, XL, XXL. Natuurlijk is het ook mogelijk om voor uzelf een T-shirt te
bestellen, bij voorbeeld voor herkenbaarheid tijdens uw hulp met schoolactiviteiten.
Gezien de leverings- en drukkosten is het voordelig om in grotere partijen te bestellen. Daarom bestellen wij
slecht één keer per jaar. Zo houden we de prijs laag en het proces overzichtelijk.
Voor een bedrag van EUR 6 kunt u het Willem van Oranjeschool T-shirt bestellen. U doet dit door EUR 6 over
te maken op rekeningnummer NL36 INGB 0009 3895 54 t.n.v. Oudervereniging Willem van Oranjeschool
o.v.v. Schoolshirt, naam van uw kind, groep waar uw kind in zit en de gewenste maat. Bestellen kan tot en
met 30-03-2017.
Wij zien uw bestelling graag snel tegemoet, maar uiterlijk voor 30-03-2017. Naar verwachting zullen de shirts
begin mei worden geleverd.
Met vriendelijke groet,

