Directie, personeel en oudercomité van de Broederschool
1e GRAAD en HUMANIORA
nodigen u vriendelijk uit op het 35e eetfestijn
op 23 en 24 februari 2019.

DOEL: Wij klinken en eten op de verdere digitalisering van onze school, de vernieuwing van de
wetenschapslokalen van de bovenbouw en de bemeubeling in de nieuwbouw van onze eerste graad.
Plaats: benedenzaal Broederschool Humaniora, Nieuwstraat 75, 9100 Sint-Niklaas
Tijdstip: (schrap wat niet past!!!)

ZATERDAG 23 februari 2019

U mag meerdere beurten aanduiden,
of kiezen voor ‘Om het even’ wanneer
het uur voor u geen rol speelt.
Wij laten u dan tijdig weten tijdens
welke beurt wij u verwachten.

ZONDAG 24 februari 2019

-

1e beurt 17.30 uur

-

1e beurt 11.30 uur

-

2e beurt 18.30 uur

-

2e beurt 12.30 uur

-

3e beurt 19.30 uur

-

3e beurt 13.30 uur

-

4e beurt 20.30 uur

-

Om het even

-

Om het even

OM EEN AANGENAAM VERLOOP EN VLOTTE BEDIENING MOGELIJK TE MAKEN
VRAGEN WIJ U VRIENDELIJK DE UREN VAN DE GEKOZEN BEURTEN TE RESPECTEREN.
Aperitieven/Gezellig verpozen:

met pannenkoeken, ijs, gebak, warme en koude dranken
in de sfeervol ingerichte bovenzaal.

Maaltijdkeuze:

Sauskeuze (en aantal)

Champignon Provençaalse

RUMPSTEAK - FRIETEN

()

€ 18,00 x .... = € ...........

1/2 KIP - FRIETEN

()

€ 17,00 x .... = € ...........

KOUDE SCHOTEL - FRIETEN

()

€ 17,00 x .... = € ...........

VEGETARISCHE PASTEI – FRIETEN ()

€ 17,00 x .... =

€ ...........

KINDERMENU’S :
KIPPENFILET – FRIETEN

€ 8,00

x .... =

€ ...........

HAMBURGER – FRIETEN

€ 8,00

x .... =

€ ...........

KINDEREN (– 6 jaar)
HAMBURGER – FRIETEN

GRATIS

x ….

Geen

= € …………
__________

TOTAAL TE BETALEN : .……… euro
() : Bij inschrijving en betaling tot en met 11 februari 2019 geven wij
€ 1,50 per volwassenenmenu terug in de vorm van drankbonnetjes op het eetfestijn!
Naam: ___________________________________________________ Datum inschrijving : ____ / _____ / 2019
Telefoon- en/of GSM-nummer : ____________________ Betaling(kruis aan): 0 cash

0 kassa

0 overschrijving

Naam en klas van zoon/dochter op onze school : __________________________________________________
-

OVERSCHRIJVEN kan tot en met 11 februari 2019 op rekeningnummer: BE71 7370 3450 5569
op naam van OUDERCOMITE HUMANIORA.
Vermeld, indien van toepassing, zeker de naam en klas van uw kind bij de mededeling, aub.

-

CONTANT BETALEN kan tot en met donderdag 21 februari 2019 op het leerlingensecretariaat van de
Humaniora (gelijkvloers C-blok) of op het secretariaat van de eerste graad (nieuwbouw).

U kan ook bestellen via:

telefoon
e-mail:

03 780 92 00 of 03 780 92 03 (Humaniora)
03/361 16 63 (Eerste Graad)
eetfestijn@humaniora.broeders.be

fax

03 780 92 07

