De Ouderraad nodigt u, uw familie en alle sympathisanten graag uit op haar jaarlijkse eetdag op
zaterdag 9 februari.
Opgelet: dit jaar gaat de eetdag door op een nieuwe
locatie in ons eigenste Heffen, met name in zaal
De Kettinghe.
Ook op culinair vlak tappen we uit een ander vaatje:
we schotelen een heus warm buffet van klassiekers uit de vaderlandse keuken voor. Voor elk wat
wils! Ook voor vegetariërs voorzien we een heerlijke schotel.

zaal De Kettinghe
sint-Amandusstraat 7, 2801 Heffen

EETDAG
9 februari 2019

Nog een nieuwtje: voor en na de maaltijd ben je
welkom in onze Winterbar in verwarmde tenten.
Parkeergelegenheid is er op het voor de gelegenheid
opengestelde dorpsplein of op de Chiroparking.
De opbrengst van dit initiatief gaat integraal naar
onze kinderen onder de vorm van investeringen in een
nog leukere en educatievere schoolomgeving.
We hopen u weer talrijk te mogen verwelkomen...
				

Alvast hartelijk dank!

basisschool

‘De Vlieger’

#

Geheugensteuntje
Duid hieronder voor jezelf de keuzes aan die je doorgegeven hebt
aan de school. Hou dit strookje als geheugensteuntje bij.

eten tussen 11u30 - 13u30/13u30 - 15u30/17u00 - 19u00/19u00 - 21u00
(schrappen wat niet past) met ....... personen (incl. kinderen)
Wij willen graag samenzitten met familie .......................................
(vergeet niet zelf kinderstoeltjes mee te brengen indien nodig!)

Inschrijvingsformulier
Inschrijven voor de eetdag kan door dit strookje ten laatste op 25 januari
ingevuld terug te bezorgen aan de juf/meester.
naam : ......................................................... telefoon : ....................
ouder van : ................................................. klas : .............................
komt eten tussen 11u30 - 13u30/13u30 - 15u30/17u00 - 19u00/19u00 21u00 (schrappen wat niet past) met ....... personen (incl. kinderen)
Wij willen graag samenzitten met familie .......................................
(vergeet niet zelf kinderstoeltjes mee te brengen indien nodig!)

						volwassene		kind
						(v.a. middelbaar)
(t.e.m. L6)

						volwassene 		kind
						 (v.a. middelbaar)
(t.e.m. L6)

VOORGERECHTEN
tomatensoep met balletjes en
vegetarische pompoensoep			

VOORGERECHTEN
tomatensoep met balletjes en
vegetarische pompoensoep 		

.... x 4,00 € .... x 3,00 €

.... x 4,00 € .... x 3,00 €

HOOFDGERECHTEN (incl. saladbar, gebakken en gratin aardappelen)

HOOFDGERECHTEN (incl. saladbar, gebakken en gratin aardappelen)

buffet van Duvel stoverij/
vispannetje/koninginnenhapje 		

... x 18,00 € .... x 10,00 €

buffet van Duvel stoverij/
vispannetje/koninginnenhapje 		

.... x 18,00 € .... x 10,00 €

vegetarisch stoofpotje			

... x 18,00 € .... x 10,00 €

vegetarisch stoofpotje			

... x 18,00 € .... x 10,00 €

.... x 5,00 € .... x 4,00 €		

DESSERTS
chocomousse/crème brûlée/
sorbet/kinderwaterijsje 			

.... x 5,00 € .... x 4,00 €			

DESSERTS
chocomousse/crème brûlée/
sorbet/kinderwaterijsje		
		
ALL- INN
voorgerecht+hoofdgerecht +dessert

.... x 25,00 € .... x 16,00 €
idem vegetarisch				.... x 25,00 € .... x 16,00 €

WINTERBAR

Kom gezellig aperitieven of nakaarten in onze nieuwe winterbar.

Reserveren is niet noodzakelijk!
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