ONTBIJT OP ZONDAG
18 september
Georganiseerd door het oudercomité
Een nieuw schooljaar; een nieuwe ontbijtactie! Dit
schooljaar bieden wij u de kans om op zondag 18 september 2022 samen met gezin, vrienden of familie te
genieten van een heerlijk ontbijt.
Uit onze poll op de facebookpagina bleek heel duidelijk dat u er voor kiest om dit af te halen op school.
Daarom behouden we ook deze formule.
U heeft de keuze uit een luxe- (20,00 EUR), standaard- (15,00 EUR) of kinderontbijt (10,00 EUR). Indien u
wenst, kan u het ontbijt een extra feestelijke toets geven door een klein flesje cava (5,00 EUR) bij te bestellen.
NIEUW: gaat u die zondag niet graag meer aanschuiven bij uw bakker, bestel bij ons dan ook uw brood (2,80
EUR) !
Een standaardontbijt bevat:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2 pistolets
1 croissant OF 1 koffiekoek
Smeerkaas / Confituur / choco / boter
1 hard gekookt ei
1 potje yoghurt
1 stuk vers fruit
1 stukje chocola
1 flesje fruitsap Minute Maid
Thee/koffie

Het kinderontbijt bevat:
✔ 2 sandwiches
✔ 1 croissant OF 1 koffiekoek
✔ smeerkaas/ confituur / choco
✔ 1 potje yoghurt
✔ 1 stuk vers fruit
✔ 1 stukje kinderchocolade
✔ 1 Capri Sun
✔ 1 zakje oplos chocomelk

Een luxe-ontbijt bevat:
✔ Standaardontbijt +
✔ Kaas/hesp/gerookte zalm
✔ peperkoek

U kan onze ontbijtmanden ophalen in de serre 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 5,00 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

of via het strookje dat u in de boekentas van uw kind vindt. U kan inschrijven tot en met
vrijdag 9 september 2022.

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.

Indien u nog vragen heeft kan u ons steeds bereiken via ons mailadres (educomite@gmail.com).
Met vriendelijke groeten,
Het oudercomité Sint-Eduardus Schoten

