
Deze strookjes ingevuld terugbezorgen aan de klastitularis ten laatste op maandag 4 september 2017 

Naam kind :  ………………….     Leerjaar of klas : ……. 

 
T-SHIRTS SCHOOL 

 
Ondergetekende, ……………………….…………………………….., bestelt  …. T-shirt(s) aan de 

prijs van 10,00 euro / stuk. Ik geef geen geld mee, alles wordt verrekend via de maandelijkse 

factuur ! 

Ik bestel volgende maat (of maten) 
 
Maat 3/4*    :    …. stuk(s) 
Maat 5/6 *   :    …. stuk(s) 
Maat 7/8 *   :    …. stuk(s) 
Maat 9/11*    :  …. stuk(s) 
Maat 12/14*    :   …. stuk(s) 
Maat volwassenen S  …. stuk(s) 
 
*de cijfers verwijzen naar de leeftijd. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WOENSDAG FRUITDAG  : UITLEG VOLGT LATER 

Ik, ondergetekende en ouder van ……………………………………….………... uit (klas)……… 

□  koop het seizoensfruit aan via de school voor de prijs van 9,50 euro voor 33 weken. 

□  zorg iedere woensdag zelf voor een stuk fruit. 

De kostprijs wordt verrekend via mijn maandelijkse factuur. 

    

Opgelet !  Wie in aanmerking wil komen voor deze actie van gesubsidieerd fruit dient in te 

tekenen vóór maandag 4 september 2017. Achteraf intekenen kan niet, omwille van de 

strenge regels m.b.t. de Europese en Vlaamse subsidies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deze strookjes ingevuld terugbezorgen aan de klastitularis ten laatste op maandag 4 september 2017 

Naam kind :  ………………….     Leerjaar of klas : ……. 

 

WARME MAALTIJDEN 
 
 

1. Mijn kind neemt dagelijks een warm eetmaal (Ik krijg steeds een menu mee)                                       
 
 

2. Mijn kind neemt een warm middagmaal op volgende vaste dagen:                                                        
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Mijn kind neemt geen warm middagmaal.                                                                                       

 
4. Mijn kind drinkt alle dagen soep, maar neemt geen warm middagmaal.                                                                                       

 
 

DRANK 
 

1. Mijn kind wenst dagelijks een flesje plat water                                       
 
 

2.  Ik zorg zelf voor een flesje plat water in een herbruikbare fles.          
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TOESTEMMING DIDACTISCHE UITSTAPPEN (EXTRA-MUROS) 

 

Ondergetekende, …………………………………………………………………..………., ouder van 

…………………... (naam leerling) uit ……………………. ……………. (klas). 

geeft de toestemming tot deelname aan de extra-murosactiviteiten van het schooljaar 2017 – 

2018.  De betaling gebeurt via de maandelijkse factuur. 

           
Handtekening, 


