Samen komen kijken naar het
schoolfeest
van de vrije basisschool
Sint-Maarten op
zondag 24/03
Voorstelling 1 om 13:45u.
Voorstelling 2 om 15:30u.

Zondag 24 maart bent u welkom op ons
schoolfeest in de turnzaal, Markt
(Lindenplein)- Sijsele.
Om alles wat geregeld te krijgen vragen
we om een keuze te maken voor één
voorstelling: ofwel om 13.45u. ofwel om
15.30u. Wij vragen € 1,50 inkom.
Beide voorstellingen hebben dezelfde
inhoud !!
De zaal is toegankelijk respec0evelijk om
13.30u. en 15.15u.
Graag ook inschrijven voor de familiemaal0jd om 17.30u.
Dit kan allebei via bijhorende kalenderblaadjes (laatste 3 blaadjes). Afscheuren en
terugbezorgen op school.

Na de eerste voorstelling kunt u genieten
van een kopje koﬃe met of zonder gebak
of gewoon wat gezelligheid opzoeken in
ons praatcafé en een glaasje mèt of zonder kraagje.
Na de tweede voorstelling, kunt u (mits
inschrijven) aanschuiven voor een zeer
verzorgde maal0jd omstreeks 17.30u.
•

Volwassenen kunnen inschrijven
voor Vlaamse stoverij (à volonté)
met frietjes en groentenbuﬀet.

•

Kinderen (tot 12 jaar) kunnen inschrijven voor ofwel kipdonut of
stoofvlees met frietjes en groentjes

Inschrij<aart VOORSTELLING
schoolfeest
dhr. en/of mevr.:
…………………………………………….……………...
ouder(s) van : ………………….……………….….
uit klas: ……...
Wij zouden graag kaarten (€1,50/kaart)
bestellen voor
VUL IN HET KADER EEN GETAL (= aantal
gewenste kaarten) IN A.U.B.
kaarten voor de
voorstelling om 13.45u.
kaarten voor de
voorstelling om 15.30u.

TOTAAL : € …………….

OF

Bestelling kaarten MAALTIJD
Schoolfeest
Wij (naam)…………………….…………………….
(klas) ...…….. schrijven in voor:
VUL IN HET KADER EEN GETAL IN A.U.B.
(1 inschrijving = 1 bord )
Volwassenen: Vlaamse stoverij met frietjes en
groentenbuﬀet
Kinderen: Of kipdonut met frietjes of stoverij met
frietjes (+ groenten)

V

X VOLWASSENE à € 13,50

KS

X KIND (stoverij) à € 8,00

KD

X KIND (kipdonut) à € 8,00

TOTAAL: € ……….

Betaling kaarten VOORSTELLING
Betaling kaarten MAALTIJD
Wij betalen contant in een gesloten en
genaamtekende enveloppe mèt de
inschrij<aart(en)
Wij schrijven eerstdaags over naar
BE21 4768 1197 8103 van de vrije basisschool
Sint-Maarten met mededeling: naam + aantal
kaarten + V1 of V2.
en/of met mededeling: naam + aantal V +
aantal K S (stoofvlees) + aantal K D (kipdonut)
Ook dan ontvangen we van u graag deze
inschrij<aart terug.

Graag inschrijven ten laatste tegen
WOENSDAG 20/03/19.

