
 

ALLES OP Z’N KOP OP VRIJDAG 17 FEBRUARI 
 

Op vraag van de leerlingenraad worden er ’s middags HAMBURGERS (op basis van kip) EN 

BROODJES, SAUSJES en een GROENTEBUFFET geserveerd.  
 

De kostprijs is identiek als een “gewone” warme maaltijd: kleuters: € 3 |  
1ste en 2de leerjaar: € 3,60 | vanaf 3de leerjaar: € 4,25. 
 

De kostprijs zal gefactureerd worden via de “factuur februari”. De Vriendenkring OLGA zorgt voor een 
verrassingsnagerecht. 
 

Leerlingen die gewoonlijk boterhammen eten op school, kunnen ook “warm” eten.  
 

Leerlingen die niet “warm” wensen te eten, brengen hun lunchpakket mee naar school. Zij betalen dan 
€ 0.40 voor het gebruik van soep en water.  
 

Inschrijven is voor alle leerlingen verplicht vóór donderdag 9 februari 2023. 

Naam leerling: ........................................ zal “warm” eten:  JA OF  NEEN 
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