Malle, 13 mei 2019

Betreft : Familiedag 15 juni 2019
9 in onze kleuterschool
Beste (groot)ouders, familieleden,
familieleden buurtbewoners en sympathisanten
Op zaterdag 15 juni 2019 nodigen wij jullie uit op onze familiedag met BBQ. Deze familiedag start
om 15.00 uur. Dee BBQ zal klaar zijn omstreeks 16.30 uur.
BESTELLING:
Graag weten we vooraf wat we moeten bestellen bij de slager. Gelieve bijgevoegd bestelformulier in
te vullen. We ontvangen jullie bestelling graag ten laatste 24 mei 2019 in een gesloten omslag met
gepastgeld.
Voor de kinderen heeftt u de keuze uit twee menu’s:
- een ‘kindermenu 1’ met 1 stuk vlees aan€ 7,50
- een ‘kindermenu 2’ met 2 stukken vlees aan € 11
Voor de volwassenen heeft u 4mogelijkheden
mogelijkheden:
- menu met 1 stuk vlees aan € 10,50
- menu met 2 stukken vlees aan € 14
- menu met 3 stukken vlees aan € 16
- vegetarisch menu met 2 vleesvervangers aan € 14
In de prijs is het vlees, 1 portie groenten,
groe
brood en sausjesinbegrepen.
inbegrepen.
Let op : Indien u graag extra groenten wenst, bestelt u best een extra groenteschotel
schotel!
TOMBOLA:
We organiseren tijdens defamiliedag
defamilie
een tombola. Op woensdag 12 juni 2019 verkopen we plantjes.
De verkoop vindt plaats op onze speelplaatsvanaf
speelplaats
11.15 uur. Deze plantjes zijn voorzien
voor
van een
nummer. Gelieve je nummer mee
ee te brengen op de familiedag.De
familiedag. prijs voor een plantje met
tombolanummer bedraagt 3 euro.
euro
GEZOCHT : HELPENDE HANDEN!
Voor een vlot verloop van de familiedag
familie
zijn we op zoek naar helpende
lpende handen. Indien u zich
geroepen voelt om één van onderstaande taken op te nemen, gelieve dan het ingevulde strookje
terug aan de klasjuf te bezorgen. We nemen nadien verder contact op om concreet af te spreken
over tijdstip en taakverdeling.
Vele handen maken het werk licht!
licht Op deze manier kunnen
en we de shiften kort houden en blijft er
voldoende tijd over om samen met uw gezin te genieten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mama/papa van …………………………………………………………………….
O ik kom graag een handje helpen bij het klaarzetten van de festiviteiten (vanaf 9 uur)
O ik wil graag kort helpen tijdens het feest (ijsjeskar, draaimolen, springkastelen, …)
Hier alvast mijn mailadres
adres om me te contacteren: ………………………………………………………………………………

BESTELBON BARBECUE (Familiedag 15 juni 2019)
De ouders van ……………………………………………………………………… uit klas : …………………………………………….

VOOR DE KINDEREN (incl. kleine groenteschotel):
…….. x ‘kindermenu 1’ (1 stuk vlees) aan € 7,50
O saté
………. X
O worst
………. X
O hamburger
………. X
O kipfilet
………. X
………. X € 7,50 = …………………
TOTAAL:
…….. x ‘kindermenu 2’ (2 stukken vlees) aan € 11
O saté
………. X
O worst
………. X
O hamburger
………. X
O kipfilet
………. X
………. X € 11 = …………………
TOTAAL:

VOOR DE VOLWASSENEN (incl. grote groenteschotel):
…….. x volwassen menu (1 stuk vlees) aan € 10,50
O saté
………. X
O worst
………. X
O hamburger
………. X
O kipfilet
………. X
………. X € 10,50 = …………………
TOTAAL:
…….. x volwassen menu (2 stukken vlees) aan € 14
O saté
………. X
O worst
………. X
O hamburger
………. X
O kipfilet
………. X
………. X € 14 = …………………
TOTAAL:
…….. x volwassen menu (3 stukken vlees) aan € 16
O saté
………. X
O worst
………. X
O hamburger
………. X
O kipfilet
………. X
………. X € 16 = …………………
TOTAAL:
…….. x vegetarisch menu (2 stuks) aan € 14
O quinoa salade met quorn
………. X
O halloumi saté
………. X
………. X € 14= …………………
TOTAAL:
…….. x extra groenteschotel aan € 7
………. X € 7 = …………………
TOTAAL:

TOTAALTE BETALEN: € ............
LET OP ! Controleer of het aantal bestelde menu’s overeenstemt met het aantal stukken vlees!
(Bv. : 2x ‘kindermenu 2’ = 4 stukken vlees aanduiden!)
Gelieve gepast geld in een gesloten omslag ten laatste op 24 mei aan de juf te bezorgen a.u.b.

