BIJLAGE NIEUWSBRIEF
13 JUNI 2019
Mevrouw/Mijnheer ________________________________________________________________
bestelt voor haar/zijn kind ______________________________________ uit klas ____________
wat hieronder is aangeduid.
Beste ouders,
We mailden je vandaag een nieuwsbrief. Deze bijlage, krijgt elk kind ook op papier mee. Wil je die
maandag 17 juni ingevuld terug meegeven met je kind? Dankjewel!!

MAALTIJDEN EINDE SCHOOLJAAR
Om het aantal maaltijden voor het einde van het schooljaar tijdig te kunnen doorgeven aan de
traiteur, vragen we om onderstaand schema in te vullen.
Wie onverwacht toch blijft eten, kan enkel eigen lunchpakket en cash geld meebrengen (1,37 euro)
Wie teveel betaalde, krijgt het geld uiteraard terug.
De klassen die op uitstap zijn staan per dag vermeld (NIET …)
Warme maaltijd
Omkring
wat past
NIET voor P/K1
(Pierlapont)

Omkring
wat past
NIET voor P/K1
(Pierlapont)

NIET voor L6 (Kijkuit)

NIET voor L6 (Kijkuit)

Ja / Nee
NIET VOOR L1
(op stap)

Ja / Nee
NIET VOOR L1
(op stap)

NIET voor L6
(De Gavers)

NIET voor L6
(De Gavers)

Ja / Nee
NIET voor L3

Ja / Nee
NIET voor L3

NIET voor L6 (Bredene)

NIET voor L6 (Bredene)

Ja / Nee
NIET voor L5 (doolhof)

Ja / Nee

Vrijdag
21 juni ‘19

Maandag
24 juni ‘19

Dinsdag
25 juni ‘19

Donderdag
27 juni ‘19

Eigen lunchpakket met
drankje van school

Slaapklasje
Omkring
wat past

Geen slaapklasje

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Op vrijdag 28 juni worden er geen maaltijden meer voorzien. De school sluit om 12.15 u. De
Paddenstoel is open tot 19 u. (voor wie hiervoor ingeschreven is).

SCHOOLJAAR 2019 - 2020
(Niet voor ouders van leerlingen in L6)
Mijn kind gaat volgend schooljaar (omkring wat past)
0 Terug naar deze school

0 Naar een andere school

Heb je nog een kindje in je gezin dat volgend schooljaar mag starten? Laat je dit dan zo snel
mogelijk weten (inschrijven)? Zo kunnen we de klassen evenwichtiger verdelen. Dankjewel.
Handtekening ouder(s)

