Ouderraad
Sint-Margaretaschool
Knokke-Heist
Beste ouders, vrienden, familie en sympathisanten,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de ouderraad van de St. Margaretaschool opnieuw haar

Wij brengen u opnieuw een verzorgd en uitgebreid ontbijt, dit op het door u gekozen tijdstip.
U hebt de keuze tussen :
 Volwassenontbijt aan 10 € / persoon:
Dit ontbijt bevat alles wat u aan de ontbijttafel wenst: verse broodjes, zalm, ham en kaas, boter,
confituur, koffie en thee, een stuk fruit, en nog zoveel meer.
 Kinderontbijt aan 6 € / persoon:
Dit ontbijtje zal uw kinderen verrassen: lekkere sandwiches, kaas, beleg, choco, cornflakes, een stuk
fruit, een kleine verrassing, en nog zoveel meer.
Inschrijven kan door één van bijgaande strookjes in te vullen, en samen met gepast geld, terug mee te geven
met uw kind naar zijn of haar juf/meester, dit uiterlijk tegen vrijdag 3 mei.
Wilt u vrienden of familie hiervan op de hoogte brengen, of wilt u iemand verrassen en een ontbijt schenken,
vul dan gerust ook het tweede inschrijfstrookje in.
Nog meer ontbijten bestellen? Ga dan langs op één van onze meldpunten (zie onderaan), of bestel via
www.margaretaschool.be.
De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 3 mei 2019.
Zoals steeds komt de opbrengst hiervan ten goede aan onze leerlingen!
De ouderraad dankt u van harte.
Onze meldpunten :
KNOKKE
Bakkerij Vlamynck, P. Parmentierlaan 27 - tel. 050/60.16.64
Slagerij Vandycke, Lippenslaan 101 - tel. 050/62.06.25
Slagerij Decock, Albertlaan 56 - tel. 050/60.18.64

WESTKAPELLE
Slagerij Fernand, Dorpsstraat 108 - tel. 050/60.84.43

Ouderraad
Sint-Margaretaschool
Knokke-Heist
INSCHRIJFSTROOKJE
Vul op onderstaand strookje duidelijk (in DRUKLETTERS) de naam, adres en tel./gsm in van de
persoon aan wie het ontbijt moet geleverd worden.
Naam : ............................................................................................Tel/gsm: ......................
Adres : .................................................................................................................................
E-mailadres:………………………………………………………………………………..
te KNOKKE - HEIST - DUINBERGEN - WESTKAPELLE - RAMSKAPELLE
(schrappen wat niet past)
Wenst een ontbijt voor ......... volwassene(n) (aan 10 €) en ..... kind(eren) (aan 6 €).
Af te leveren tussen :

O
O
O

7.00u en 8.00u
8.00u en 9.00u
9.00u en 10.00u (aankruisen wat past)

Eventueel aangeboden door (naam, voornaam, tel/GSM): ...............................................
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