Blok 4

Brugles 3

Lees tussen de regels door

Aan groep 6 ...
Aan: groep 6 van basisschool De Regenboog in Utrecht

Gefeliciteerd!
Het is jullie gelukt! Na een paar maanden
oefenen is jullie bal nu eindelijk door onze
ruit gegaan. Dit gebeurde ook nog op een heel goed
moment. Mijn vrouw en ik zaten ons op de bank vreselijk te vervelen.
We hebben net samen gezellig de glasscherven
opgeveegd. Nu verheugen wij ons op een bezoek van
iemand van glasbedrijf Barst BV. Want het tocht nu
wel erg in de kamer. En een nieuwe ruit staat
zoveel beter dan een ruit met een groot lelijk
gat. Jullie bal heeft ook een kostbare antieke vaas
verbrijzeld die op de schoorsteen stond. Deze vaas
kostte 500 euro.
Veel mensen vinden dat het vernielen van andermans
spullen een ernstige zaak is. Dat er van alles aan
de opvoeding mankeert. Wij vinden dat er helemaal
niets aan de hand is. Een ongeluk zit in een klein
hoekje. Kan gebeuren. Wij zijn ook jong geweest.
Maar de schade die wij opliepen, moet vergoed
worden door jullie klas. De rekening van het
glasbedrijf valt morgen bij jullie in de bus. Een
kopie van de aankoopbon van de vaas zit bij deze
brief.
Willen jullie het geld voor de ruit zo snel mogelijk
overmaken naar het glasbedrijf? Het geld voor de vaas
kan gestort worden op rekeningnummer 98.32.54.52.
Mijn vrouw en ik vertrouwen erop dat
jullie dit goed afhandelen.
Vriendelijke groet,
Arie en Bep de Vries
Bloemensingel 12, Utrecht
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BLOKMAN

KOPIE KASSABON

GLAZEN VAAS:
MODEL “DELFT”

KOSTEN: 500 EURO
U HEEFT BETAALD
TOT ZIENS
BETAALWIJZE: PIN
DD: 14 06 03

“We verveelden
ons net ...”
“Gelukkig
kwam die bal!”
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