
 

 

Ontbijtactie zondag 10 oktober 
Georganiseerd door het oudercomité  

 

 

Onze ontbijtactie is terug! Dit schooljaar bieden wij u de kans om op zondag 10 oktober 2021 samen met gezin, 

vrienden of familie te genieten van een heerlijk ontbijt.  

 

U heeft de keuze uit een standaard- (12,00 EUR) of kinderontbijt (8,00 EUR). Indien u wenst, kan u het ontbijt een 

extra feestelijke toets geven door een klein flesje cava (5,00 EUR) bij te bestellen.  

 

Een standaardontbijt bevat: Een kinderontbijt bevat 

✔ 2 pistolets 

✔ 1 croissant OF 1 chocolade pudding koek 
OF 1 rozijnenkoek. 

✔ Smeerkaas /  Confituur / choco / boter 

✔ 1 hard gekookt ei 

✔ 1 potje yoghurt 

✔ 1 stuk vers fruit 

✔ 1 stukje chocola 

✔ 1 flesje fruitsap Minute Maid 

✔ 1 zakje oplos chocomelk 

✔ 2 sandwiches 

✔ 1 croissant OF chocolade pudding koek OF 
rozijnenkoek 

✔ smeerkaas/ confituur / choco 

✔ 1 potje yoghurt 

✔ 1 stuk vers fruit 

✔ 1 stukje chocola 

✔ 1 flesje fruitsap minute maid 

✔ 1 zakje oplos chocomelk 

 

 

U kan onze ontbijtmanden ophalen in de vestiging van de Marialei. 

Dit tussen 7u30 en 10u. Gelieve hiervoor een tijdsblok aan te duiden op ons online formulier of op 

ons bijgevoegd strookje zodat we uw bestelling tijdig kunnen klaarzetten. 

 

Indien u op grondgebied Merksem of Schoten woont, kunnen wij leveren aan huis. Per adres vragen 

we 3,00 EUR voor de levering. Levering is vanaf 8u30. We bezorgen het ontbijt bij u aan huis tussen 

8u30 en 10u. Gelieve het juiste adres hiervoor te vermelden op uw bestelformulier. 

 

 

Inschrijven gebeurt bij voorkeur digitaal. U kan inschrijven via het online formulier (scan QR 

onderaan deze bladzijde) of bezorg het strookje dat u in de boekentas van uw kind vindt. U kan 

inschri jven tot en met woensdag 29  september 2020. 

 

 

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het juiste inschrijvingsgeld op het 

rekeningnummer van het OC BE84 9733 5271 3959 met als mededeling familienaam + klas. Of via 

een gesloten envelop met het gepaste geld en duidelijke vermelding naam en klas. 

 

Indien u nog vragen heeft kan u ons steeds bereiken via ons mailadres (educomite@gmail.com).  

 

Met vriendelijke groet,  

Het oudercomité Sint-Eduardus Schoten  
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