Herfstontbijt 2019
20 Oktober
VBS ’t Zonnetje Ouderraad

Beste ouders,
Op zondag 20 oktober nodigen we ouders, grootouders, kinderen en
vrienden uit om samen te komen genieten van een uitgebreid
ontbijtbuffet op onze school.
We kiezen dit jaar opnieuw voor het systeem met 2 tijdsblokken. Voor de vroege vogels
is er een blok van 7u30 tot 9u, voor de uitslapers is er een blok van 9u30 tot 11u.
Ontbijt je liever thuis? Dan kan je ook dit jaar kiezen voor een ontbijtmand voor 2
personen of een familiemand voor 2 personen én 2 kinderen. De manden kan je tussen 8
en 10 uur op school afhalen.
Met het geld dat we inzamelen helpt de ouderraad de school bij
de aankoop van nieuw materiaal en speelgoed, maar ook bij
het bekostigen van een aantal evenementen zoals sinterklaas
en het schooltoneel. Voor 2019-2020 bekostigt de ouderraad
de installatie van akoestische platen in de sportschuur en
sparen we reeds voor een nog onbepaald project 2020-2021
(bvb. extra tablets). De opbrengsten gaan dus integraal naar
het welbevinden van onze kinderen in de school.
Voor het herfstontbijt zijn we ook altijd op zoek naar sponsors (in natura of financieel)
en helpende handen. Wil je graag een sponsor bijdrage doen of handje komen helpen,
mag je dit laten weten op ouderraad.tzonnetje@gmail.com.
We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen en wensen u alvast een smakelijk ontbijt
toe!
De ouderraad en het schoolteam.
Ontbijtbuffet

Ontbijtmand 2p

Familiemand 2p + 2k

pistolets/koffiekoeken
confituur/choco/boter
chocolademelk/fruitsap
charcuterie
yoghurt/fruit/fruitsalade
spek en ei
poffertjes
glaasje cava bij aankomst
…

pistolets/koffiekoeken
confituur/choco/boter
chocolademelk
charcuterie
fruitsap
yoghurt
fruit
…

idem als ontbijtmand 2p
+
sandwiches/chocokoek
boterhamworst/kinderkaasje/
choco
kinderyoghurt
chocomelk
fruitsap
…

€5/€15

€25

€40

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en samen met gepast geld
in een gesloten envelop mee te geven met jullie kind en dit uiterlijk op
vrijdag 11 oktober.

