OUDERRAAD OUDERCOMI-T organiseert:

Zondag 20 oktober 2019
Beste ouders en sympathisanten van de school,

Heeft u op zondagmorgen ook wel eens discussie over wie voor het ontbijt gaat zorgen? Wie naar de bakker en de supermarkt zal gaan?
Dan hebben wij goed nieuws! Voor één keer zorgt de ouderraad voor uw ontbijt. Nodig dus alvast grootouders, familie, vrienden of buren uit om samen te
genieten zonder dat het u extra werk kost.
Bestellingen kunnen geplaatst worden tot uiterlijk vrijdag 11 oktober. Een bestelling plaatsen kan op volgende manieren:
-

-

Vul het bestelformulier op de achterzijde in en geef dit met je kind mee terug naar school. Schrijf bij voorkeur het verschuldigde bedrag over. Gepast
geld meegeven in een goed dicht gekleefde envelop kan natuurlijk ook. Op de envelop vermeldt u: “Ontbijtactie” + “de naam en de klas van uw oudste
kind” + “uw telefoon- of gsm nummer”.
Surf naar de website van de school (www.kbtriangel.be), klik op volgende link: https://forms.gle/dc6Bai1ncvz1kgmP8 en vul het online bestelformulier
in. Het verschuldigde bedrag schrijft u over.

Overschrijvingen gebeuren naar: BE28 7333 4716 2020 met vermelding van: "Ontbijtactie" + "naam van je oudste kind" + "klas".
LET OP! Je bestelling is pas compleet als het verschuldigde bedrag werd ontvangen.
Ontbijten kunnen afgehaald worden op school tussen 07u00 en 10u00 of heeft u het liever geleverd aan huis? Geen probleem! Leveringen aan huis doen we
tussen 8u00 en 10u00 in een straal van ±5km rond de school.
We danken u alvast voor uw steun en wensen u smakelijk eten! Met de opbrengst van deze activiteit zullen we voor elk kind een klein budget voorzien voor
knutselgerief, e.d.
Ouderraad Oudercomi-T
Bestelformulier op de achterzijde. Het online bestelformulier is terug te vinden op de website van de school.

KINDER ONTBIJT
- 1 doosje cornflakes
- 1 sandwich
- 1 donut
- 1 portie choco
- 1 portie smeerkaas
- 1 appel
- 1 portie kerstomaatjes
- 1 verrassing
- 1 chocomelk, Fristi, appel- of appelsiensap

STANDAARD ONTBIJT VOLWASSENE
- 2 pistolets
- 1 chocoladebroodje
- 1 croissant
- 1 portie choco
- 1 portie confituur
- 1 portie smeerkaas
- 1 sneetje kaas
- 1 sneetje hesp
- 1 hardgekookt ei
- 1 portie Skyr (yoghurt)
- 1 appel
- 1 portie kerstomaten
- Fruitsap
- Smeerboter

BESTELFORMULIER
Besteld op naam van:
Telefoon- of gsmnummer:
(Schrappen wat niet past)
Afhalen / Leveren
Beschrijving
Prijs/st
Aantal
Totaal
Kinder ontbijt
€8
Chocomelk
Fristi
Appelsiensap
Appelsap
Standaard ontbijt volwassene
€ 12
Luxe ontbijt volwassene
€ 16
Per kinder ontbijt is 1 drankje inbegrepen. Gelieve aan te geven welk(e) drankje(s) u wenst.

LUXE ONTBIJT VOLWASSENE
- 2 pistolets
- 1 chocoladebroodje
- 1 croissant
- 1 portie choco
- 1 portie confituur
- 1 portie smeerkaas
- 1 sneetje kaas
- 1 sneetje hesp
- 1 portie gerookte zalm
- 1 portie kip-curry
- 1 hardgekookt ei
- 1 portie Skyr (yoghurt)
- 1 appel
- 1 portie kerstomaten
- Fruitsap
- Cava (20cl)
- Smeerboter
GEHEUGENSTEUNTJE
Dit strookje moet je zelf bewaren!
Ontbijtactie: zondag 20 oktober 2019
(Schrappen wat niet past)
Afhalen / Leveren
Beschrijving
Aantal
Kinder ontbijt
Chocomelk
Fristi
Appelsiensap
Appelsap
Standaard ontbijt volwassene
Luxe ontbijt volwassene

