
18 November 2018 

 

 

 

 

 

 
 

Op zondag 18 november organiseert het oudercomité opnieuw het Herfstfeest. 
Dit jaar kunnen jullie aanschuiven voor een heerlijk stukje vlees op de barbecue : 

 

Boerenworst  -  kipfilet  - brochette  - varkenskotelet en gemarineerd spek à volonte met 
smaakvolle groenten, aardappelen en pastabereiding, warme en koude sauzen. 
Er zal ook een vegetarisch alternatief voorzien zijn, gelieve hiervoor apart in te schrijven. 
 
Vanaf 11.00 u  is er mogelijkheid tot aperitieven.  Nadien kan U in de feestzaal nagenieten van 
een lekkere kop koffie bij een stukje home made taart . 
’s Namiddags treden onze Zomerzangertjes op en zorgen leerlingen van de Sint-Martinusschool 
onder leiding van meester Dirk voor een streepje muziek. 
Kinderen van het 1ste tem. het 6de lj kunnen van 14.00u tot 17.00u gratis deelnemen aan de  KSA 
activiteit. 

 

Prijs per persoon:  
Volwassenen: €18 (incl. 1 gratis kop koffie)  
kinderen -3j :gratis       |  kinderen tot 12j: €8                  
 

Inschrijven kan tot en met 9 november 2018 via het inschrijvingsstrookje onderaan op deze 
uitnodiging of via volgend e-mailadres: oudercomitezomergem@gmail.com.  
Het totale bedrag dient uiterlijk 13 november 2018 gestort te worden op de rekening van het 
oudercomité: BE42 8909 9406 8054 met vermelding van naam en klas.  
De opbrengst van dit Herfstfeest gaat integraal naar de school.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVINGSSTROOK (invullen en meegeven naar school vóór 9 november) 
 

Familie: ....................................................... uit klas: ........  schrijft zich in voor het Herfstfeest met  
 

.....   volw. à €18 = ..........    

.....   kind ≤ 12j à €8 = ..........         | ....  kind -3j = gratis 

.....  volw. vegetarisch à €18 = ...... | ..... kind  ≤12 j veg. à €8 = ...... 

 

en storten daarvoor ............ euro op de rekening van het oudercomité BE42 8909 9406 8054 
Wij wensen te eten om (aankruisen wat past):  11.30 uur   13.00 uur 
 

..........  kinderen nemen gratis deel aan de kinderanimatie KSA  - leeftijd: ............................   

(Om organisatorische redenen vragen wij om hiervoor in te schrijven. De kinderactiviteiten zijn enkel mogelijk in 
combinatie met het eetfestijn)  
 

Zin om een handje te helpen of zin om taart te bakken? 
Mail ons oudercomitezomergem@gmail.com  of noteer hier jouw contactgegevens .  
 

Naam: ............................................................ Tel: ........................................... 

@ Sint-Martinus 
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