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Beste ouders
We nodigen u graag uit op ons zevende overheerlijk ONTBIJT, dit
op zondag 7 oktober.
Een moment van ontmoeting en gezellig samenzijn. Maar
uiteraard ook een actie om de schoolkas wat aan te dikken.
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van spelmateriaal
voor op de speelplaats en speelweide van lager en kleuter en naar
ICT materiaal!
We organiseren het ontbijt in de refter en turnzaal, Lindeplein
(Markt).
Praktische info:
• Inschrijven gebeurt met onderstaande strook via de klastitularis of in de bureau.
• Opa’s en oma’s, oud-leerlingen, buren en familieleden zijn uiteraard ook van harte welkom!
• Ontbijten kunt u tussen 8.00 en 10.30 uur.
• Er is een keuze tussen
Ontbijt KIND € 5,00 :
1 sandwich, 1 chocoladekoek, boter, kaas of ham, choco/jam, speculaas, roerei, fruitsap
of melk of chocolademelk, stuk vers fruit
Ontbijt VOLWASSENE € 10,00:
2 pistolets, 1 croissant, boter, kaas, ham, choco/jam, speculaas, 1 roerei, fruitsap, 1
yoghurtje, koffie/thee, stuk vers fruit
Iedereen is er van harte welkom! Graag tot dan!
Inschrijven kan tot 3 oktober.
Tijdig inschrijven maakt het voor ons gemakkelijker te organiseren. DANKJEWEL!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, mama/papa van ………………………………………………………… uit de klas van juf ………………………...
zou graag inschrijven voor het ontbijt van zondag 7 oktober.
Ik bestel …… x ontbijt KIND aan € 5.00 = € …… ; Kaas / Ham (keuze maken – schrappen)
Ik bestel …… x ontbijt VOLWASSENE aan € 10.00 = € ……
Ik betaal contant de som van € ………… of via overschrijving op BE21 4768 1197 8103 /
KREDBEBB met mededeling naam + V of K . Vb. Kierkegaerd 2V 1K (fam. Kierkegaerd wenst 2
ontbijten volwassene en 1 ontbijt kind). (De kaarten worden tegen het weekend van 06/10 07/10 meegegeven met uw kind!)
Handtekening

