
 

 
 VZW Katholiek onderwijs Sint-Trudo 

 
 
 
Beste kleuters, ouders, grootouders, familie en vrienden, 
 
 
Over enkele weken is het zover: op zondag 31 maart verwelkomen we jullie graag op de derde editie van 
ons familieontbijt. 
Jullie worden vanaf 8.30u (zomeruur!) verwacht in de Garenmarkt. Na een kleurrijke paaseierenraap voor 
de kinderen (tussen 8u30 en 9u30) kunnen jullie in het restaurant van de Garenmarkt aanschuiven voor een 
lekker en gezond ontbijt. 
Er is voor elk wat wils: een groot ontbijt, een klein ontbijt of een kinderontbijt. Duiden jullie op het 
inschrijvingsstrookje aan wat jullie wensen + het aantal kindjes dat aan de paaseierenraap deelnemen? 
Groot ontbijt:  1 bruine pistolet, 1 witte pistolet, 1 croissant, 1 chocoladekoek, kaas/hesp, 1 stuk fruit, 1 

potje yoghurt, confituur/choco, boter, fruitsap, koffie of thee 
Klein ontbijt:  1 pistolet (bruin of wit), 1 sandwich, kaas/hesp, 1 stuk fruit, 1 potje yoghurt, confituur/choco, 

boter, fruitsap, koffie/thee of chocomelk 
Kinderontbijt:  1 mini sandwich, 1 mini boterkoek, 1 stuk fruit, 1 potje yoghurt, confituur/choco, 

(choco)melk of fruitsap 
Daarnaast bieden we voor de liefhebbers tegen een voordelige prijs een glas cava (3€/glas – 15€/fles) aan. 
Bezorgen jullie tegen uiterlijk dinsdag 26 maart jullie inschrijvingsstrookje + gepast geld in een gesloten 
omslag aan de leerkrachten? 
We hopen jullie op 31 maart allemaal te mogen verwelkomen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
De juffen, meester en het oudercomité 
 

 

 Prijs per stuk Aantal Totaal 

Groot ontbijt : 1 bruine pistolet, 1 witte pistolet, 1 croissant, 
1 chocoladekoek, kaas/hesp, 1 stuk fruit, 1 potje yoghurt, 
confituur/choco, boter, fruitsap, koffie of thee 

 
€ 12 

 
X ………… 

 
= ………….. € 

Klein ontbijt : 1 pistolet (bruin of wit), 1 sandwich, kaas/hesp, 
1 stuk fruit, 1 potje yoghurt, confituur/choco, boter, fruitsap, 
koffie/thee of chocomelk 

 
€ 10 

 
X ………… 

 
= ………….. € 

 

Kinderontbijt : 1 mini sandwich, 1 mini boterkoek, 
1 stuk fruit, 1 potje yoghurt, confituur/choco, (choco)melk of 
fruitsap 

 
€ 8 

 
X ………… 

 
= ………….. € 

 

  
= ………….. € 

 
Er zullen …… kinderen deelnemen aan de paaseierenraap.  
 
Naam kind + klas:……………………………………………………… uit de klas van Juf/Meester ……………………………. 

 

 


