Oudercomité Vrije Basisschool De Bolster
Beste ouders en leerling,
Nog even en de lente is in het land: de bomen krijgen opnieuw blaadjes, de bloemen bloeien weer open en de
vogels zingen hun mooiste lied. Om de grauwe winter achter ons te laten en ten volle te kunnen genieten van
de lente, hebben we opnieuw energie nodig. Tijd voor een stevig ontbijt!
Het oudercomité heeft voor jullie een heerlijk en uitgebreid ontbijt samengesteld.
Net zoals de voorbije jaren is er het verwenontbijt voor de volwassenen. Dit bestaat o.a.
uit ovenverse broodjes, verschillende soorten charcuterie, yoghurt, een stuk fruit,… en
kost slechts 13€ per persoon.
En natuurlijk kan je ook nu weer kiezen voor een luxe ontbijt! Dit bestaat uit het
verwenontbijt met enkele extra’s: een fles cava, gerookte zalm, extra charcuterie, … Het
luxe ontbijt is te verkrijgen voor 33€ per ontbijtmand (steeds voor 2 personen).
De kinderen kunnen genieten van sandwiches, beleg, fruit, kaasjes en andere lekkernijen. Het kinderontbijt
bevat tevens een leuke verrassing! En dit alles voor de prijs van 7€ per kind.
Het oudercomité wil met de opbrengst van deze ontbijtmanden werken rond de verdere uitbouw en
verfraaiing van de lagere school en de kleuterschool.
De ontbijtmanden kan je op zondag 24 maart 2019 komen ophalen aan de lagere school tussen 8u00 en
10u00 of worden voor een kleine vergoeding van 1€ per adres aan huis bezorgd (enkel in de gemeente
Ramsel). Bestellen doe je zo:

1.

vul de onderstaande strook volledig in

2. liefst betalen via overschrijving op het NIEUWE REKENINGNUMMER BE60 1030 5898 5970: in
de mededeling naam en adres vermelden! Eventueel kan je ook gepast geld in een gesloten omslag
meegeven

3. bezorg het strookje én het geld (indien je niet via overschrijving betaald) tegen ten laatste
woensdag 13 maart 2019
__________________________________________________________________
Naam:……………………………………………………………………………… Telefoonnummer:……………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o

Ik kom de ontbijtmand zelf ophalen in de lagere school om ………………… uur

o

Ik wens een levering aan huis op bovenstaand adres tussen 8.00 u en 10.00 u (kost 1€)

Aantal ontbijten:

……. verwenontbijt (1p)

x 13€ = ………………………………..…euro

…….. luxe ontbijt (2p)

x 33€ = ………………………………….euro

….… kinderontbijt

x 7€ = …………………………….…euro

……. levering aan huis

=

1 euro

TOTAAL = ………………………………euro
Ik betaal per overschrijving/contant (schrappen wat niet past)

