Walem, 19 september 2017.

Beste ouders en sympathisanten
Graag nodigen wij u uit op ons gezellig HERFSTONTBIJT van zondag 22 oktober 2017.
Wij voorzien een gevarieerd en gezond ontbijt in
buffetvorm voor kinderen en volwassenen.
Tevens kan u dit jaar kiezen voor een glutenvrij
ontbijt. Indien u wenst kan u er ook een luxe
ontbijt van maken door dit alles aan te vullen
met een glaasje bubbels.
U kan inschrijven op volgende wijze:
 Met onderstaand strookje en het
verschuldigde bedrag cash meegeven met uw
kind. U ontvangt dan via uw kind de kaartjes
voor het ontbijt.
of
 Intekenen via de schoolwebsite www.dezonnebergen.be onder het item ‘herfstontbijt’ en het
verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE41 7509 4965 4010 0133 van
vriendenkring De Zonnebergen. De inschrijving is pas definitief als wij het volledige bedrag hebben
ontvangen. Op 22 oktober 2017 ontvangt u de kaartjes aan de kassa.
Bestellen en afrekenen kan iedere schooldag tot en met maandag 16 oktober 2017.
Wenst u samen te zitten met een ander gezin? Gelieve dan in te schrijven op één formulier!
Wacht niet te lang met inschrijven, want de plaatsen per shift zijn beperkt.
We maken er samen een gezellige zondagvoormiddag van!
Namens het Zonnebergenteam
Geert Vernelen
directeur

___________________________________________________________________________________________
Ondergetekende ……………………………………………………………………………..
ouder van ………………………………………………….…uit klas ………………………
bestelt voor shift 1 (8.00u – 9.30u) of shift 2 (10.00u – 11.30u) (omkring wat past)
gratis kinderontbijt (kinderen t/m K1)
........
kinderontbijt (kinderen vanaf K2 t/m L6)
........
glutenvrij kinderontbijt (kinderen vanaf K2 t/m L6) …….
ontbijt volwassenen
…….
glutenvrij ontbijt volwassenen
…….
luxe ontbijt volwassenen
…….
glutenvrij luxe ontbijt volwassenen
…….

x € 0 = …….
x € 8 = ........
x € 9 = .……
x € 14 = ........
x € 15 = ........
x € 16 = ........
x € 17 = ........

TOTAAL= € …………………
Handtekening

