ONTBIJT
Zondag 24 februari 2019

Speels ontbijt

De ouder(s) van ............................................
uit klas ..........................................................
wensen volgende ontbijten:

Fruitsap, melk/chocomelk
sandwich, croissant, kaas, choco en yoghurt.
4,00 euro/pp.

SINT-MARTINUSSCHOOL

peels ontbijt

NODIGT UIT

……. (aantal) x 4,00 euro = .................. euro
rachtig ontbijt

Prachtig ontbijt

……. (aantal) x 8,00 euro = .................. euro
UltuurUltuur-natuurontbijt
……. (aantal) x 9,00 euro = .................. euro

Fruitsap, koﬃe/thee/melk/chocomelk
pistolet, croissant, boterkoek, boter, ham en kaas,
conﬁtuur, smeerkaasje en yoghurt.
8,00 euro/pp.

TOTAAL

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

ONTBIJT

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.

Gelieve af te geven op school
ten laatste op vrijdag 8 februari.

INSCHRIJVING

CultuurCultuur-natuurontbijt
Fruitsap, koﬃe/thee/melk/chocomelk
bruine pistolet, bagel, 2 sneetjes Verdommeke,
boter, gekookt ei, ham en kaas, stuk kaas,
yoghurt, granola en vijg.

24 februari 2019

9,00 euro/pp.

ONTBIJTEN

SCHOOLFEEST

Ontbijt op onze school!

Ons jaarthema in munten!

Opbrengst

Op zondag 24 februari verwennen we jullie

Dit schooljaar is ‘Respect’ de rode draad op

graag opnieuw met een heerlijk ontbijt.

school en leren de kinderen stap voor stap de

binnenkort op het programma. Met de

Dit jaar kunnen jullie kiezen voor een

vele betekenissen van dit woord kennen.

opbrengst van dit ontbijt willen we hier

speels, een prach1g of een cultuur-

Als extra s1mulans willen we op deze zondag

natuurontbijt.

‘Respect’ leggen in munten.

Bij het inschrijven dien je rekening te

De kleuterschool krijgt de le=er R toegewezen.

houden met de verschillende shi4en.

De andere le=ers worden verdeeld over de

Je kan ontbijten om 8.00 uur of om

leerjaren van de lagere school.

9.30 uur.

Begin alvast alle eurocentjes te verzamelen en

Kun je echt niet komen en wil je de school

breng ze zeker mee!

Met de opbrengst van het mun=apijt
ontvangen de kinderen een extra trakta1e
op de frietjesdag.

Daarnaast kun je na het ontbijt op zoek in de

Sint-Mar1nus basisschool

lagere school naar de juiste antwoorden die

Dreef 47 - 9930 Zomergem

Inschrijven kan via het strookje op deze

horen bij de tentoonstellingen.

uitnodiging.

In de kleuterschool kunnen kleuters aan de slag

Alvast bedankt voor jullie steun!

met loose parts.

WELKOM

een steentje toe bijdragen.

Voor meer informa1e:

toch sponsoren, dan kun je het ontbijt
a7alen tussen 7.30 uur en 8.00 uur.

De renova1e van de re4er staat

PROGRAMMA

09 372 78 26
www.basisschoolzomergem.be
E-mail: mar1nus47.direc1e@skynet.be

OPBRENGST

