Beste ouder(s) en sympathisanten,
Ook dit schooljaar gaan wij weer de Italiaanse toer op met onze pizzaverkoop!
Anders dan vorige jaren gaan wij dit jaar in zee met een nieuwe cateraar voor ambachtelijke pizza’s.
Deze pizza’s worden in de school ter plaatse gemaakt om thuis zelf af te bakken. De pizza’s zijn vers
gemaakt en kunnen 3 dagen in de koelkast bewaard worden of ingevroren.
De opbrengst van de pizzaverkoop gaat naar de aankoop van tablets voor het kleuteronderwijs en
Chromebooks voor het lager onderwijs.
Wanneer: vrijdag

29 maart 2019.

Waar: af te halen in de eetzaal van het lager onderwijs
Bestellen: ten laatste op
inschrijvingsformulier.

vanaf 14u30 tot 18u00.

vrijdag 22 maart 2019 via het bijgevoegde

Wij hopen van harte dat deze pizzaverkoop een smakelijk succes wordt!
Alvast bedankt !!!
Het schoolteam van Melveren

Pizzaverkoop

Pizzaverkoop

Waarvoor??

Waarvoor??

Kleuteronderwijs: tablets + Lager onderwijs: Chromebooks
Naam:
Telefoonnummer:
Klas:

Kleuteronderwijs: tablets + Lager onderwijs: Chromebooks
Naam:
Telefoonnummer:
Klas:

Verse pizza’s
Volwassenen
Bosciola (champignons-provola buffelmelk-

Aantal

Prijs

Totaal

Verse pizza’s

Aantal

Prijs

Totaal

Volwassenen
€10

pecorino-crumble rode biet)

Bosciola (champignons-provola buffelmelk-

€10

pecorino-crumble rode biet)

Margherita (tomaten-buffelmozarella-

€10

basilicum)

Margherita (tomaten-buffelmozarella-

€10

basilicum)

Hawaï (ananas-hesp-kaasmix-fleur de sel)
Kip-paprika (tomaten-gegrilde kip-

€10
€10

gegrilde paprika-kaasmix)

€10
€10

paprika-kaasmix)

Americano (gehakt-passata-kaasmix)
Tonijn (tonijn-olijven-kappers-kaasmix)
Kinderen
Margherita
Hawaï
Salami
Americano

€10
€10
€6
€6
€6
€6

Bestellen ten laatste op vrijdag 22 maart 2019
Afhalen op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 14u30 tot 18u00
Bij bestelling onmiddellijk het geld meegeven a.u.b!
Bewijs voor de

Hawaï (ananas-hesp-kaasmix-fleur de sel)
Kip-paprika (tomaten-gegrilde kip-gegrilde

OUDERS

Americano (gehakt-passata-kaasmix)
Tonijn (tonijn-olijven-kappers-kaasmix)
Kinderen
Margherita
Hawaï
Salami
Americano

€10
€10
€6
€6
€6
€6

Bestellen ten laatste op vrijdag 22 maart 2019
Afhalen op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 14u30 tot 18u00
Bij bestelling onmiddellijk het geld meegeven a.u.b!
Bewijs voor de

SCHOOL

