
 

                           

 Beste ouders, grootouders, leerlingen, oud-leerlingen, sympathisanten, ...  

Wij nodigen u zondag 13 oktober van harte uit op ons jaarlijks eetfestijn vanaf 11u30 tot 14u. Een samenkomst waar 

iedereen  de kans krijgt om nog eens gezellig samen te tafelen en bij te praten.  Jullie kunnen genieten van een 

aperitiefje, hoofdgerecht en dessert. De opbrengst van het eetfestijn zal geïnvesteerd worden in de verfraaiing van 

de kleuterklassen en  de speelplaats op de lagere school.                                                                                                                                                                              

Breng gerust familie, vrienden of kennissen mee! Wij zullen u allen graag verwelkomen om er samen met ons een 

sfeervolle middag van te maken!   

Vooraf inschrijven en betalen (bij voorkeur per overschrijving op rek.nr.: BE19 7470 0560 5112 of gepast contant 

betalen in gesloten omslag met vermelding eetfestijn) is noodzakelijk. Dit kan tot donderdag 10 oktober 2019, bij de 

directeur, leerkrachten en het secretariaat.   

Heel graag tot dan!  

Hartelijke groet, het schoolteam van Sint-Denijs         

_____________ Af te geven op school, zowel bij overschrijving als bij contante betaling ___________________  

 Naam: ……………………………………………………………..……………Ouder(s) van ……………………………………………………...………….…..,        

uit klas ……………  schrijft/schrijven zich in voor het eetfestijn op zondag 13 oktober 2019 :  

Volwassenen:   Warme beenhesp       ………… x € 14,00  =  € …………  

                             Kalkoenfilet                 ………… x € 14,00  =  € …………  

                             Lamsbout             ………… x € 16,00  =  € …………  

Vegetarische burger  ………… x € 14,00  =  € …………  

Kinderen:                      lagere school           tot en met 3e kleuterklas 

Warme beenhesp   ………… x € 7,00  =  € …………    ………… x € 4,00  =  € ………… 

Kalkoenfilet       ………… x € 7,00  =  € …………     ………… x € 4,00  =  € ………… 

Vegetarische burger     ………… x € 7,00  =  € …………    ………… x € 4,00  =  € …………  

⃝ appelmoes of ⃝ groenten?       Wij betalen in totaal:  € …………………………….. 

Voor elk gerecht is er een saladebar voorzien met 7 verschillende groenten, warm gebakken aardappeltjes en 

verschillende sauzen. Voor de kinderen voorzien we de keuze uit appelmoes of groenten.    

WELKOM OP HET EETFESTIJN! 

Zondag 13 oktober 2019 vanaf 11.30 

 


