
 

 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Beste ouders en familie,  

Wij houden dit jaar op donderdag, 25 oktober 2018 een pastaverkoop.                                                 
Op deze manier moeten jullie ’s avonds eens niet koken en kunnen jullie er een gezellige avond 
van maken. De ouders van de kleuters kunnen de pasta’s komen afhalen op de overdekte 
speelplaats van de kleuters tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De leerlingen van het lager onderwijs 
kunnen de pasta’s zelf mee naar huis nemen of u kan ze komen afhalen tussen 15.00 uur en 
19.00 uur in de eetzaal van onze school. 

Alle pasta’s zijn de dag voor levering gemaakt met verse ingrediënten. 

Wij bieden een ruime keuze aan tegen democratische prijzen. 

De winst van deze verkoop gaat integraal naar de kinderen: tablets voor de leerlingen van de 
derde kleuterklas tot het vierde leerjaar, chromebooks voor de leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar, picknicktafels en speelmateriaal voor op de speelplaats van de kleuters, … 

U kan vanaf vandaag tot en met 15 oktober inschrijven via onderstaande strook.                             
De bestelling is definitief als wij uw betaling via overschrijving hebben ontvangen. 

______________________________________________________________________________ 

Naam kind: ……………………………                Klas: ……………………                                                                                                        

via overschrijving op BE37 7351 5004 3628 (met vermelding naam leerling en klas) 

Spaghetti bolognaise ….. x 7 euro = …… euro 

Macaroni met kaas en hesp ….. x 7 euro = …… euro 

Macaroni licht pikant ….. x 7 euro = …… euro 

Penne met 4 kazen en spekblokjes ….. x 7 euro = …… euro 

Spaghetti met spekblokjes, paprika’s en roomsaus ..… x 7 euro = …… euro 

Penne met kip ..… x 7 euro = …… euro 

Totaal               = …… euro 

  

0 Mijn kind mag de pasta’s zelf mee naar huis brengen. (niet voor kleuters) 

0 Ik kom de pasta’s zelf afhalen tussen 15.00 uur en 19.00 uur: 

   op de overdekte speelplaats van de kleuters (voor de ouders van de kleuters) 

   in de eetzaal (voor de ouders van de kinderen van het lager onderwijs) 

Smakelijk! 


