Het oudercomité, in samenwerking met de Parochiale Scholen van De Schom (Termien),
nodigt alle leerlingen, ouders, grootouders, familieleden, vrienden, leerkrachten en
bestuursleden van harte uit op onze zeer gesmaakte

EETDAG
Zondag 26 november 2017
in zaal “De Schom”
Op zondag 26 november verwelkomt het oudercomité, in samenwerking met de school, u graag
weer op onze jaarlijkse, gezellige eetdag! Ook dit jaar kan u kiezen tussen verschillende lekkere
gerechten, die verzorgd worden door ons culinair ouderverenigingslid Paul Vanormelingen.
De opbrengst van alle activiteiten die het oudercomité organiseert, gaat integraal naar de school
en uw kinderen. Zo draagt het oudercomité, samen met de school, elk schooljaar bij aan leuke
en/of leerzame activiteiten voor de kinderen of ouders: het sinterklaasfeest, de zeeklassen, de
schoolreis, zwemmen, ijsjes, fruit op school, informatiemomenten, …
U vindt de inschrijvingsstrook voor de eetdag op de achterzijde van deze uitnodiging.
Op deze inschrijvingsstrook kan u aangeven wat u wenst te eten, en kan u ook aanduiden of u
‘s middags of ‘s avonds komt eten.
Kan u er helaas niet bij zijn op onze eetdag, maar wil u toch graag uw steentje bijdragen?
Dan kan u één of meerdere steunkaarten kopen. Ook dat kan u aangeven op de
inschrijvingsstrook op de achterzijde.
Deel B van de inschrijvingsstrook mag u samen met het geld (liefst gepast) afgeven aan de
klasleerkracht. We ontvangen uw inschrijving graag ten laatste op vrijdag 17/11/2017.
Wij hopen u weer talrijk te mogen ontmoeten op 26 november!
Alvast tot dan!
Het oudercomité

www.oudercomitedeschom.be

oudercomitedeschom

Inschrijvingsstrook eetdag

DEEL A

Zondag 26 november 2017

Strookje om zelf te bewaren en mee te brengen naar de eetdag.
Wij komen eten (aankruisen a.u.b.):
c tussen 11u30-14u00
c tussen 17u00-19u00
Naam:

Klas:

Gerecht (inclusief frietjes)

Prijs

Steak natuur

€ 14,00

Steak peperroomsaus

€ 15,00

Steak champignonroomsaus

€ 15,00

Steak Provençaalse saus

€ 15,00

Stoofvlees

€ 12,00

Koninginnenhapje

€ 12,00

Koude schotel met roze zalm

€ 14,00

Koninginnenhapje (kindermenu)

€ 7,00

Frikandel met appelmoes (kindermenu)

€ 6,00

Dame blanche

€ 1,50

Steunkaart

€ 5,00

Aantal

Totaal

Totaal

"---------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook eetdag

DEEL B

Zondag 26 november 2017

Strookje om af te geven aan klasleerkracht, samen met gepast geld, vóór 17/11/2017.
Wij komen eten (aankruisen a.u.b.):
c tussen 11u30-14u00
c tussen 17u00-19u00
Naam:

Gerecht (inclusief frietjes)

Klas:

Prijs

Steak natuur

€ 14,00

Steak peperroomsaus

€ 15,00

Steak champignonroomsaus

€ 15,00

Steak Provençaalse saus

€ 15,00

Stoofvlees

€ 12,00

Koninginnenhapje

€ 12,00

Koude schotel met roze zalm

€ 14,00

Koninginnenhapje (kindermenu)

€ 7,00

Frikandel met appelmoes (kindermenu)

€ 6,00

Dame blanche

€ 1,50

Steunkaart

€ 5,00

Totaal

Aantal

Totaal

