Graag nodigen wij u,

MENU

Uw familie en vrienden uit

Voor volwassenen

Naam : ……………………………………………………...

voor onze jaarlijkse

Stoofvlees

Adres : ……………………………………………………….

met frietjes en groenten

BE15 7370 3455 9830 (KREDBEBB)

Dit alles wordt verzorgd door het oudercomité.

Kinderschotel tot 6 jaar
Curryworst met frietjes
DESSERTBORD (€ 5)
GRATIS koffie/thee
Indien dessertbord op voorhand besteld
Dit alles wordt verzorgd door het oudercomité.

Inschrijving is pas geldig na overschrijving en vóór 9/11/2021

Oudercomité Broederschool Stekene

met frietjes en groenten

Met vermelding van “naam en aantal ingeschreven personen”

Vol-au-vent

Ik maak ……….…€ over op rekening BE15 7370 3455 9830 (KREDBEBB)

€ 8 per kind tot 12 jaar

Dessertbord + gratis koffie : ……... x € 5

of

Curryworst (kind tot 6j) : …….x € 5

€ 17 per persoon

Chili sin carne volw. (vegi) : …...… x € 17

Stoofvlees

Vol-au-vent kind : …….... x € 8

democratische prijzen komen smullen

Vol-au-vent volwassenen : ……..... x € 17

Voor kinderen (van 6 -12 jaar)

Stoofvlees kind : ……..… x € 8

In ons restaurant kunt u aan zeer

O zaterdag 13/11/2021(18u-19u30)

met brood

Stoofvlees volwassenen : ……...….x € 17

…………………………………………………………………………

O zondag 14/11/2021 (12u-13u30)

Vol-au-vent

Chili sin carne (vegetarisch)

i.s.m. Feesten Jarno Van Guyse

Tel : …………………………………………………………..
Wij zitten eventueel graag samen met familie :

of

Ten voordele van alle leerlingen !

…………………………………………………………………

of

met frietjes en groenten

€ 5 kinderschotel tot 6 jaar

INSCHRIJVINGSSTROOK

HOE INSCHRIJVEN ?

OF
Door het strookje op het secretariaat
van de school te
bezorgen

OF
Door de gegevens van het strookje te
mailen naar
eethappening.stekene@broeders.be

De plaatsen in de zaal worden toegewezen volgens inschrijvingsdatum.
Maximum 200 plaatsen per dag

Graag inschrijven & betalen
vóór 9 november 2021

Realisaties ism oudercomité :

❑ Aankoop klasmeubilair (stoelen & banken)
❑ Tablets mobiele klassen
❑ Zinkbewerkingsmachine
❑ Heen– en weermap 1ste jaars

