UITNODIGING
Na inschrijving krijg je een kopie van je bestelbon.
Breng deze bon mee naar de kassa!

Drank en frisco’s kan je ter plaatse bestellen.
We verkopen drankkaarten van 5 en 10 euro.
Oude drankkaarten zijn nog geldig.

EETFESTIJN
zaterdag
14.10.2017
basisschool Alice Nahon
Mechelbaan 559, Putte

tafelnummer:

INSCHRIJFSTROOK

Beste ouders en vrienden,

Wij komen graag naar het eetfestijn op zaterdag 14 oktober 2017.

De herfst is in het land…
Dat betekent dat we alweer hongerig uitkijken naar ons 15de eetfestijn.
Komen jullie mee smullen?

Naam: ………………………………………………………………………..

Inschrijven kan tot vrijdag 6 oktober, via het strookje hiernaast.
Geef het aan je kind mee in een gesloten omslag, samen met het geld.
Je mag het ook afgeven aan Sandy op het secretariaat.

Ik geef deze bestelbon en het gepaste bedrag mee
ten laatste vrijdag 6 oktober 2017
met (naam kind + klas) ……………………………………………………….

Het eetfestijn wordt georganiseerd door de ouderwerking.*
De opbrengst wordt besteed aan extraatjes voor de leerlingen, zoals uitstapjes
en zwemlessen. We sparen ook voor de verfraaiing van de kleuterklassen.

Wij komen eten rond

O 17u30

aantal

prijs

€10

x ……

€ ……

€5

x ……

€ ……

€10

x ……

€ ……

kind basisschool

€5

x ……

€ ……

volwassene

€9

x ……

€ ……

kind basisschool

€4

x ……

€ ……

kind basisschool

€4

x ……

€ ……

dessert rijstpap

€2

x ……

€ ……

dessert bavarois

€2

x ……

€ ……

totaal

€ ……

koninginnenhapje*

stoofvlees*

Stijn Feyaerts

directeur

voorzitter ouderwerking

* Zin om mee te werken? Helpende handen zijn erg welkom! Helpers krijgen zeker ook de
tijd om rustig te eten met hun gezin. Binnenkort krijg je een nieuwsbrief van de ouderwerking, met meer info.

www.alicenahonschool.be - tel. 015 76 75 22 - secretariaat@alicenahonschool.be

volwassene
kind basisschool

Breng gerust ook vrienden en familie mee!

Alena Akulava

O 20u

BESTELLING

We zien jullie graag op zaterdag 14 oktober in ons schoolrestaurant:
Mechelbaan 559 in Putte.

Namens het schoolteam en de ouderwerking

O 19u

koude schotel met hesp*

curryworst*

*met frietjes en salad bar!

volwassene

Handtekening:

