
Brugge, 20 mei  2022
Betreft : Zomerontbijt Heilig Hart kleuterschool

Beste kleuters, ouders, grootouders, familie en vrienden,

Over enkele weken is het terug zover, op zondag 12 juni is er terug een ontbijt. We stelden ons jaarlijks
Paasontbijt uit en gaan deze keer voor een ‘Zomerontbijt’.
Dit jaar de keuze om terug gezellig samen te ontbijten in het restaurant van de Garenmarkt of
take-away, ook af te halen in het schoolrestaurant.

Bezorgen jullie tegen uiterlijk dinsdag 7 juni het inschrijfstrookje aan de juf of meester.
Graag gepast geld in gesloten omslag of via overschrijving op rekeningnummer van het oudercomité
Heilig Hart kleuterschool : BE 66 9733 5648 5643.
Bij overschrijving graag als mededeling noteren : Naam en klas van je (oudste) kind, welk(e) ontbijt(en)
je bestelt  en of je de bestelling ophaalt of ter plaatse in schoolrestaurant consumeert.

Wij wensen jullie alvast een zalig ontbijtmoment toe en willen jullie hartelijk danken voor de steun.
schoolteam HH en het oudercomité.

ZOMERONTBIJT HEILIG HART KLEUTERSCHOOL

Prijs per stuk Aantal Totaal

Groot ontbijt : 1 bruine pistolet, 1 witte pistolet
1 croissant, 1 stuk fruit, 1 potje yoghurt, fruitsapje, choco,
confituur, speculoos, kaas, boter. Koffie en thee voor wie
ter plaatse ontbijt.

€ 12,- x____ = € _______

Kinderontbijt : 1 sandwich, 1  chocoladekoek, 1 stuk fruit,
1 petit gervais, chocolademelk, choco, confituur,
speculoos en  boter.

€ 8,- x____ = € _______

O     Ik stort op de rekening van het
oudercomité.

O     Ik betaal cash aan de leerkracht.
= € _______

O     Ik haal mijn ontbijten op.

O    Wij eten in het schoolrestaurant.

Naam kind + klas : _____________________________________________________________

uit de klas van : juf / meester ____________________________________________________
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