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Betreft : melk – sojamelk - water
4 september 2018
Beste ouder(s),
De school probeert gezondheid bij de kinderen sterk te promoten. Zo streven wij er naar om in het schoolrestaurant
dagelijks een gezonde en evenwichtige warme maaltijd aan te bieden. Op school kan er enkel water, melk of
sojamelk gedronken worden. De kinderen kunnen gratis water krijgen in de klas.
Ook onze herbruikbare en gepersonaliseerde drinkbekers kan je opnieuw aankopen. Op die manier heeft je kind altijd
fris water bij de hand.
Je kunt je kind ook vrijblijvend en zonder enige verplichting inschrijven voor melk of sojamelk. Dit drankje wordt
elke morgen in de klas verdeeld.
De prijs voor een abonnement in het 1ste trimester bedraagt voor melk € 30,-, voor sojamelk € 52,-.
Voor de peuters en kleuters van juf Greet, juf Trui en juf Heidi zullen maandelijks het aantal drankjes geteld en
gefactureerd worden.
De prijs voor een flesje melk bedraagt € 0,40 en voor sojamelk € 0,70.
Ook dit schooljaar denken wij aan het milieu en proberen wij de papierberg te verminderen. Daarom indien je je kind
wenst in te schrijven voor melk of sojamelk kan je dit registreren via deze link,
https://goo.gl/forms/3ZNFha56UdQfnG5I3.
Schrijf je je kind toch liever in via een strookje, mogen wij dan vragen om deze brief af te drukken, het strookje in te
vullen en af te geven aan de klastitularis ten laatste op vrijdag 14 september 2018. De aanrekening zal je dan terug
vinden op de eerstvolgende maandelijkse factuur.
Met eventuele vragen en/of onduidelijkheden hierover ben je welkom in het secretariaat.
Met vriendelijke groet,
Martine Fontaine
Directeur Sint-Andreasinstituut
INSCHRIJVING MELK – SOJAMELK – 1ste TRIMESTER SCHOOLJAAR 2018-2019
Ondergetekende, wenst
uit klas

______________________(naam je kind)

in te schrijven voor het 1ste trimester schooljaar 2018 – 2019

□ melk
□ sojamelk
Handtekening van de ouder of verantwoordelijk

__________________________________________________________

