ONTBIJT
Zondag 25 februari 2018

Fruitsap, melk/chocomelk,
sandwich, croissant,
kaas, choco en yoghurt.

De ouder(s) van ............................................

4,00 euro/pp.

uit klas ..........................................................
wensen volgende ontbijten:

Start to run-ontbijt

SINT-MARTINUSSCHOOL

Start to run-ontbijt

NODIGT UIT

……. (aantal) x 4,00 euro = .................. euro
Fruitsap, koﬃe/thee/
melk/chocomelk, pistolet,
croissant, boterkoek,
boter, ham en kaas,
conﬁtuur, smeerkaasje en
yoghurt.

MarathonMarathon- ontbijt
……. (aantal) x 8,00 euro = .................. euro
TriathlonTriathlon-ontbijt
……. (aantal) x 9,00 euro = .................. euro

TOTAAL

MarathonMarathon-ontbijt

8,00 euro/pp.

= ............... euro

Dit bedrag komt op de rekening.
 Wij wensen te ontbijten om 08.00 uur.
 Wij wensen te ontbijten om 09.30 uur.
 Wij halen de ontbijten af
tussen 07.30 uur en 08.00 uur.

Fruitsap, koﬃe/thee/
melk/chocomelk, pistolet,
croissant, boterkoek,
sneetje rozijnenbrood,
boter, gekookt ei, ham en
kaas, conﬁtuur, stuk kaas
en yoghurt.
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ONTBIJT
25 februari 2018

TriathlonTriathlon-ontbijt 9,00 euro/pp.

Gelieve af te geven op school
ten laatste op vrijdag 9 februari.

INSCHRIJVING

ONTBIJTEN

SCHOOLFEEST
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Kriebel

Beweeg mee
met Wiebel en Kriebel!

Ontbijt op onze school!
Op zondag 25 februari verwennen we
jullie graag voor de 7de maal met een

Opbrengst
De voorbije jaren investeerden we met de
opbrengst steeds in materiaal voor de

heerlijk ontbijt. Dit jaar kunnen jullie

Begin de dag gezond!

kiezen voor een start to run, een

Om 7.30 uur of om 9.00 uur ben je welkom om

Dit jaar willen we met de opbrengst een

marathon of een triathlon-ontbijt.

vóór je ontbijt mee te doen aan de ochtendrun,

verrassingsac8viteit organiseren voor

Bij het inschrijven dien je rekening te

een half uurtje ochtendgymnas8ek of een

zowel de kleuters als de kinderen van de

houden met de verschillende shiŌen.

kleine ochtendwandeling.

lagere school. De ac8viteit zal kaderen in
twee prioriteiten van dit schooljaar,

Je kan ontbijten om 8.00 uur of om
Na het ontbijt heb je keuze uit:

9.30 uur.
Kun je echt niet komen en wil je de school



een rus8ge yogasessie met je kind

toch sponsoren, dan kun je het ontbijt



een pi:ge ﬁt-o-meter

a4alen tussen 7.30 uur en 8.00 uur.



een moderne just dance sessie



een ongewone par8j minivoetbal.

Inschrijven kan via het strookje op deze
uitnodiging.
Alvast bedankt voor jullie steun!

WELKOM

speelplaatsen en/of de klassen.

Om 11.45 uur dansen we als afsluiter allemaal
samen de Wiebelkriebeldans.

PROGRAMMA

nl. STEM en beweging.
Voor meer informa8e:
Sint-Mar8nus basisschool
Dreef 47 - 9930 Zomergem
09 372 78 26
www.basisschoolzomergem.be
E-mail: mar8nus47.direc8e@skynet.be

OPBRENGST

