
PIZZA EN PASTA 

Oudercomi-T Katholieke Basisschool Triangel 

 

Woensdag 22 november 2017 

 

Beste ouders en sympathisanten 

Ook dit jaar organiseren we een échte pizza- en pastaslag ten voordele van de school zodat er weer leuke dingen aangekocht kunnen worden 

voor de verdere aankleding van de speelplaats, spelmateriaal, puzzels en nog zoveel meer. 

Naast de keuze uit overheerlijke en rijkelijk belegde pizza’s is er ook lasagne, macaroni, cannelloni en spaghetti. Dit alles ambachtelijk bereid 

en super vers, dus invriezen is mogelijk. 

Voor de liefhebbers en levensgenieters hebben we, als aanvulling of om gewoon te drinken, speciaal een Spaans wijntje, wit of rood, 

geselecteerd. 

Alles kan besteld worden tot en met 15 november. De levering gebeurt op 22 november. Noteer deze datum dus nu al in je agenda, nodig 

vrienden en familie uit om het bij je thuis gezellig te maken en samen te genieten van al het lekkers dat jullie hebben besteld! Uiteraard mogen 

zij de school ook zelf steunen en hun bestelling doorgeven. 

Alvast bedankt voor jullie steun en smakelijk! 

DE KEUZES 

 
Deze lijst is ook terug te vinden op de website van de school: www.kbtriangel.be in de vorm van een Excelbestand. Druk hem zo vaak af als nodig. 

BESTELLEN 

Alle aangeboden producten kunnen per stuk besteld worden, maar we hebben voor jullie ook een aantal aantrekkelijke pakketjes 

samengesteld waaruit gekozen kan worden. 

Bestellen kan door je bestelling te mailen naar OCtriangel@hotmail.com met vermelding van de naam van je oudste kind op school, de klas, je 

gsm-nummer en het uur waarop je de bestelling komt afhalen. Gelieve hierbij als onderwerp “Bestelling pizza en pasta” te gebruiken. 

Het verschuldigde bedrag schrijf je over op het rekeningnummer: BE28 7333 4716 2020, met vermelding van de naam van je oudste kind op 

school en de klas. Let op: je bestelling is pas definitief als de overschrijving van het verschuldigde bedrag werd ontvangen. 

Zie je mailen en overschrijven niet zitten, geef dan het ingevulde briefje en gepast geld mee aan je oudste kind op school in een enveloppe 

(goed dichtkleven!) met de vermelding: Pizzaslag + de naam en klas van het kind). 

Voor de afhaling is het het eenvoudigste als je bestellingen zoveel mogelijk op één bestelbriefje groepeert. 

DE LEVERING 

Op woensdag 22 november kan je je bestelling komen afhalen in de refter van de lagere school tussen 11u30 en 12u30 of tussen 

17u00 en 19u00. 

Product Prijs/st Aantal Totaal Product Prijs Aantal Totaal

Margeritha 6,00€        € 4 pizza's Ø25cm of pasta naar keuze

Bolognaise 6,00€        € (Uitgezonderd cannelloni!!) €

Hawai 6,00€        €

4-seizoenen 6,00€        € 2 pizza's Ø25cm of pasta naar keuze + fles wijn

4-kazen 6,00€        € (Uitgezonderd cannelloni!!) €

Vegetarisch 6,00€        €

Ham/Champignons 6,00€        € 4 pizza's Ø25cm of pasta naar keuze + fles wijn

Salami 6,00€        € (Uitgezonderd cannelloni!!) €

Ham 6,00€        €

Paprika 6,00€        € 2 pizza's Ø25cm of pasta naar keuze + 2 kinderpizza's

Tonijn 6,00€        € (Uitgezonderd cannelloni!!) €

Bacon 6,00€        €

Rood 6,00€        €

Margeritha 4,00€        € Wit 6,00€        €

€

Bolognaise (400g) 6,00€        €

Gegrilde groenten (400g) 6,00€        €

Ricotta (425g) 6,00€        €

Spaghetti

Bolognaise (500g) 6,00€        € Naam van het oudste kind op school

Macaroni Klas

Ham/kaas (400g) 6,00€        € Afhalen tussen (schrappen wat niet past)

Cannelloni GSM-nummer

Ricotta/spinazie (425g) 7,50€        €

Vlees (425g) 7,50€        € Totaal te betalen

€

BESTELLEN KAN TOT EN MET WOENSDAG 15 NOVEMBER

AFHALEN OP 22 NOVEMBER TUSSEN 11u30 EN 12u30 OF TUSSEN 17u00 EN 19u00

Pakket 4

18,00€     

11u30-12u30 of 17u00-19u00

Totaal

Totaal

€

Pizza Ø25cm

Kinderpizza Ø17cm

Lasagne

21,00€     

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Wijn

16,00€     

25,00€     
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