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ONTBIJTSERVICE
Op zondag 25 februari bezorgen wij u voor het twaalfde jaar op rij dat
zalige zondaggevoel met een ontbijt, door u afgehaald op school of gratis
thuis geleverd.
Wilt u uzelf of iemand anders eens verwennen, vul dan hiernaast de
bestelbon in.
Voor een kind:
een sandwich, koffiekoek, boter, doosje cornflakes,
choco, boterhamworst, een stuk fruit, een drankje en een kleine
verrassing.
Voor een tiener: een sandwich, pistolet, koffiekoek, boter, doosje
cornflakes, choco, boterhamworst, stuk fruit, een drankje en een kleine
verrassing.
Voor een volwassene: twee pistolets, een croissant, een koffiekoek,
boter, choco, confituur, speculaas, kaas, hesp, yoghurt, een stuk fruit en
fruitsap.
Een luxeontbijt: een pistoletwiel (6 stuks), 2 croissants, 2 koffiekoeken,
boter, confituur, kaas, hesp, salade, fruitsap, yoghurt, fruit, een fles Cava
en wat zoetigheid. Mooi ingepakt, een echte cadeautip!
Als u iemand een ontbijt wil schenken, vul dan hier het geschenkkaartje in,
dan zorgen wij ervoor dat het ontbijt, samen met het kaartje, geleverd
wordt.
De bestelbon geeft u af op school of stuurt u door via mail
(orknipoog@gmail.com). Het geld kan u meegeven met uw kind of
overschrijven op rek. nr BE43 7310 1394 1501 en dit voor 9 februari
Met als mededeling de naam die bovenaan de bestelbon staat.

BESTELBON
Naam : ……………………………………………………….............................
Telefoon : …………………………………………………………………………….
bestelt :
…… x ontbijtpakket volwassene x € 11 = €……………
…….x ontbijtpakket tiener x € 8 = €…………………
…… x ontbijtpakket kind x € 7 = € ……………
…… x luxeontbijt x € 28 = € ……………
En betaal hierbij een totaal van € ……………
Aankruisen wat past aub!
 Ik haal het pakket zelf af in de refter van onze school
tussen 7.30 en 10 uur.
 Ik laat het pakket bij mij thuis bezorgen tussen 8 en 10 uur
(enkel in Olen) :
naam :…………………………………………………………………………………
straat : …………………………………………………………………………….
 Ik schenk het ontbijt cadeau en laat het bezorgen
bij ……………………………………………………………………………….….
op volgend adres (enkel in Olen) :………………………………
…………………………………………………………………………………….
met de volgende boodschap : ………………………………….
…………………………………………………………………………………………

