VRIJE BASISSCHOOL TWINKEL
VELDHOEK 4
9931 OOSTWINKEL
09 377 26 08

DIRECTIE@BASISSCHOOLOOSTWINKEL.BE
WWW.BASISSCHOOLOOSTWINKEL.BE

ontbijt aan huis
Zondag 13 februari 2022

Bestel een heerlijk ontbijt en wij brengen het 's morgens vroeg bij u aan huis.
Geniet van een vers en ruim ontbijt en maak er zo een gezellige zondagochtend van.
Bestellen kan via onze website, e-mail en onderstaand formulier.
De opbrengst van deze actie gaat integraal naar onze school!
Alvast heel erg bedankt voor uw steun!
Het oudercomité basisschool Twinkel

Onze ontbijten
STANDAARD €14 voor 1 persoon
pistolet - sandwich - croissant - boterkoek - zoet beleg kaas - hesp - eitje - yoghurt - fruit - fruitsap - donut - ...
LUXE €39 voor 2 personen
pistolet - sandwich - croissant - boterkoek - zoet beleg - kaas - hesp eitje - brie - yoghurt - fruit - fruitsap - donut - granola - fles cava (75cl) - zoetje - ...
KIND €8 voor 1 kind
chocoladekoek - sandwich - ontbijtgranen - zoet beleg - boterhamworst eitje - yoghurt - fruit - fruitsap - donut - ...
Bestelformulier ontbijt
Naam: .....................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................
Telefoon en e-mail: ...............................................................................................................................................................................
Bestelling
... x Standaard ontbijt aan €14 voor 1 persoon
... x Luxe ontbijt aan €39 voor 2 personen
... x Kind ontbijt aan €8 voor 1 kind
Ik wil (levering aan huis kan in Oostwinkel en buurtgemeenten)
o afhalen op school op zondag 13 februari tussen 7.30 en 9.30 uur;
o levering aan huis op zondag 13 februari tussen 7.30 en 8.30 uur;
o levering aan huis op zondag 13 februari tussen 8.30 en 9.30 uur.
Ik betaal (één keuze doorgeven per bestelling)
o cash en geef het juiste bedrag af met dit bestelformulier op school;
o via overschrijving naar de bankrekening van de school (BE94 8905 5403 3214).
Bestellen tot 1 februari 2022.
Bezorg dit formulier aan de school of mail naar directie@basisschooloostwinkel.be.

