Betreft: inschrijven warme maaltijden

Pepingen, november 2014

Warme maaltijden worden geleverd door Hanssens Catering die conform de BRC-normen (HACCP op ISO 9001-basis) garant staan voor kwaliteit en hygiëne.

Beste ouders,
Op de school zijn warme maaltijden (Heikruis € 3 en Pepingen € 4) te verkrijgen. Deze warme maaltijd omvat soep + hoofdschotel + (enkel in Pepingen ook
dessert). De inschrijving wordt samen met het geld ( = liefst zo gepast mogelijk!!!) in een gesloten enveloppe aan de klastitularis bezorgd. Kinderen van
éénzelfde gezin mogen de strookjes + het geld in één enveloppe afgeven. Gelieve zelf goed bij te houden wanneer je kind is ingeschreven!

Wanneer je kind ziek is, vragen we om vóór 8.45 uur het secretariaat te verwittigen, zo niet zal de maaltijd worden aangerekend.
maandag 01/12/2014

dinsdag 02/12/2014

donderdag 04/12/2014

vrijdag 05/12/2014

Landbouwerssoep
Ardens gebraad
Duivelse saus
Prinsessenbonen
Gekookte aardappelen

Tomatensoep
Gevogelteburger
Appelmoes
Gekookte aardappelen

Preisoep
Vol-au-vent met champignons
Rijst mix

Groentesoep
Cordon bleu
Witte kool
Puree
Attentie van de Sint

maandag 08/12/2014

dinsdag 09/12/2014

donderdag 11/12/2014

vrijdag 12/12/2014

Seldersoep
Bolognaise
Geraspte kaas
Spaghetti

Tomatensoep
Kalkoenfilet
Veenbessensaus
Erwtjes
Gekookte aardappelen

Erwtensoep
Hamrolletje met seizoengroenten
Kaassaus
Gekookte aardappelen

Tomatengroentesoep
Zeefantasie
Spinaziepuree

Omdat we graag zo snel mogelijk een zicht krijgen op de leerlingen die gebruik zullen maken van de warme maaltijden, vragen we om onderstaand strookje

uiterlijk op woensdag 26 november 2014 aan de klastitularis te bezorgen.
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende, ………………….……………wenst zijn / haar kind …………………………...…., klas .…
! in te schrijven voor de warme maaltijden (Heikruis € 3 – Pepingen € 4) op
! maandag
! maandag

1 ! dinsdag

2 ! donderdag

4

! vrijdag

01/12 – 12/12

! in te schrijven voor de soep in de boterhammenrefter
(8 beurten X € 0,50 = € 4,00)

5

8 ! dinsdag 9 ! donderdag 11 ! vrijdag 12
donderdag 1
! vrijdag 2
Totaal = ………………...… maaltijden en betaal € ………………..

Handtekening,
Gelieve dit strookje uiterlijk op woensdag 26 november 2014 aan de
klastitularis te bezorgen!

