Oempot en Co
Middelgrote rechtestraat 3
1560 AB Zelhorst

Kenmerk:

OB/MB/BB01

Geachte kinderen,
Mijn naam is Berend Lodewijk Oempot, directeur van
bloempottenbedrijf Oempot en Co. Zoals jullie waarschijnlijk
wel weten, is dit het grootste en beste bloempottenbedrijf
van de hele wereld. En dat allemaal in ons prachtige dorp
Zelhorst. We zitten echter met een groot probleem. Een
probleem dat zelfs het eind kan betekenen voor Oempot en Co.
Men is tegenwoordig niet meer geïnteresseerd in mijn geweldige
bloempotten, onze verkoop is hevig gedaald afgelopen jaar.
En dat terwijl ze zo stevig zijn, een prachtige kleur hebben
en elke soort bloem erin past.
Na een lange vergadering hebben wij een idee bedacht en daar
hebben we jullie hulp bij nodig! Wij willen dat de mensen van
Zelhorst en daarna de hele wereld, onze bloempotten voor
andere doelen gaan gebruiken.
Een bloempot moet veel meer functies hebben dan alleen een
pot om bloemen in te zetten, maar welke precies weten wij
niet. Toevallig hebben wij gehoord dat jullie heel goed
creatief kunnen denken en wij denken dus dat jullie hier
geknipt voor zijn!
Dus beste kinderen, help ons met zoveel mogelijk
ideeën bedenken, dan kunnen wij meer bloempotten verkopen en
is Oempot en Co gered!
Met vriendelijke groet,

B.L.Oempot
Directeur Oempot en Co
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Geachte Kinderen,

Bij deze weer een brief van Berend Lodewijk Oempot, de
directeur van Oempot en co. Mag ik jullie complimenteren met
jullie geweldige ideeën? Ik had nooit gedacht dat je zoveel
met een bloempot kan doen! Enorm bedankt allemaal. Echter,
wij van Oempot en co zijn niet zo creatief als jullie en zien
daardoor de ideeën nog niet helemaal voor ons. Nu hebben wij
gehoord dat er bij jullie in de klas genoeg tekenspullen te
vinden zijn! Wij vragen jullie dus om jullie idee te tekenen,
zodat wij precies weten wat jullie bedoelen. Knippen en
plakken mag natuurlijk ook, net wat jullie fijner vinden.
Dus beste kinderen, we hopen jullie werk snel te ontvangen,
zodat Oempot en Co gered kan worden!
Met zeer vriendelijke groet,

B.L.Oempot
Directeur Oempot en Co.
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Geachte kinderen,

Bij deze weer een brief van Berend Lodewijk Oempot, de
directeur van Oempot en Co. We hebben jullie tekeningen
bekeken en zijn diep onder de indruk. Jullie zitten vol goede,
creatieve ideeën die Oempot en Co zeker kunnen gaan redden!
Nu we alles op papier hebben gezien hebben wij een beter beeld
gekregen van hoe wij het zouden kunnen uitvoeren. Het zou ons
echter enorm helpen als we de ideeën ook nog in het echt
zouden kunnen zien. Daarom hebben wij jullie enkele van onze
prachtige bloempotten toegestuurd.
Kies het allerbeste idee uit en voer deze zo creatief mogelijk
uit op onze bloempot zodat wij weer versteld zullen staan en
Oempot en Co gered kan worden!
Alvast bedankt,
Met zeer vriendelijke groet,

B.L. Oempot
Directeur Oempot en Co

