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Wat eten wij zo graag?

SPAGHETTI! SPAGHETTI! SPAGHETTI!
Als oktober nadert verwachten jullie wellicht een uitnodiging voor onze
jaarlijkse spaghettiavond. Wel, hier is hij dan…. Vermits onze take-away
zo goed onthaald werd, bieden we dit jaar terug beide opties aan, nml.
Take-away en gezellig samen tafelen.

Takeaway spaghetti op vrijdag 7 oktober,
🡺 afhalen tussen 16u tot 18u30
vers bereide spaghetti
⮚ verpakt per portie van ongeveer 600g (pasta, saus en kaas verpakt in een handig bakje)
⮚ vegetarische saus is mogelijk
⮚ € 10,00 per portie
eventueel aangevuld met een aperitiefpakket, een actie van en voor het oudercomité:
⮚ een fles wijn Buitengewoon (wit of rood), een fles appelsap, een zak chips
⮚ € 12,00 per pakket

Spaghettiavond op school op vrijdag 7 oktober om 18u
We starten om 18u met een aperitiefje ( in de prijs begrepen) De prijs bedraagt:
⮚

€ 12,00 per volwassene

⮚

€ 7,00 per kind (leerlingen en kinderen tot 12 jaar)

Om praktische reden vragen we om in te schrijven tegen donderdag 29 september door bijgevoegd
strookje samen met het gepaste bedrag in een gesloten enveloppe aan de school te bezorgen OF door
het gepaste bedrag over te schrijven op BE15 4747 0745 9130 van Het Noordveld met vermelding van

naam leerling, aantal volwassenen en aantal kinderen en blijven eten OF take-away.

Ciao!
Het Noordveldteam

BESTELLING SPAGHETTI 2022

1. Take Away op vrijdag 7 oktober 2022
De familie van …………………………………………………………………… (naam leerling)
uit de klas van …………………………………………………………………… ( naam juf of
meester) bestelt en betaalt hierbij:
……… porties spaghetti

X

€ 10

=

………

euro

……… aperitiefpaketten met fles RODE wijn

X

€ 12

=

………

euro

€ 12

=

………

euro

TOTAAL

………

euro

……… aperitiefpaketten met fles WITTE wijn X

Te betalen op rekening nummer BE15 4747 0745 9130 van Het Noordveld

Ophalen aan school tussen 16u en 18u30

______________________________________
2. Spaghettiavond op vrijdag 7 oktober 2022 om 18u
De familie van
……………………………………………………………………………………… (naam
leerling) komt met ……… volwassenen en ……… kinderen
en betaalt hierbij: …….……… X € 12 = ……………………… €
……………...X € 7 = …………….………… €

TOTAAL: ……………………… €

Te betalen op rekening nummer BE15 4747 0745 9130 van Het Noordveld

