Ouderraad Sint-Hendrik Petegem
Oostkouterlaan 7, 9800 Deinze
www.ouderraadshp.be

Op zondag 10 juni 2018 wil de ouderraad van onze school de papa’s en opa’s opnieuw
verwennen met een

ONTBIJTPAKKET
Er is keuze tussen:
Een standaard pakket aan 13€ :
3 koffiekoeken, 3 broodjes, boter, choco, confituur, fruitsap, yoghurt,
vers fruit, hard gekookte eitjes, speculoos, peperkoek, kaas, hesp, ...
Een kinderpakket aan 7€ :
2 koffiekoeken, 2 sandwiches, 2 doosjes ontbijtgranen, choco,
confituur, 2 fruitsapjes, pudding, vers fruit, speculoos, ...
Schrijf in en maak kans op een verrassingsbon!
De pakketten kunnen op school afgehaald worden tussen 8u00 en 9u00 OF heb je liever
levering aan huis ? Dan kan dit tussen 8u00 en 9u00, hiervoor vragen wij 1€ extra per adres.
Er wordt geleverd in Deinze, Petegem, Astene, Zeveren en Machelen.
Gelieve uw bestelling uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 door te geven door:
- onderstaande inschrijvingsstrook en het gepaste geld terug te bezorgen op school OF
- online te bestellen via www.ouderraadshp.be/activiteiten.html en het gepaste
bedrag over te schrijven op BE85 1430 8809 5606 met vermelding van de naam.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve 1 briefje per adres in te vullen aub
NAAM: ………………………………………………………. VOORNAAM: ……………………………………………..
STRAAT: …………………………………………………….. HUISNR: …………………………………………………….
GEMEENTE: ………………………………………………. TEL / GSM: …………………………………………………
Bestelling:
…….. x standaard pakket aan 13 €
…….. x kinderpakket aan 7 €
Levering:
 Komt het op school afhalen
 Wenst bezorging aan huis: + 1€
 bellen aan de deur
 aan deur achterlaten

= …………. €
= …………. €

gratis
= …………. €
TOTAAL: …………. €

Dit briefje met het gepaste geld terugbezorgen aan de school voor vrijdag 25 mei 2018.
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