
 

 

 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 

De directie, leerkrachten  van VBS Sint-Katrien nodigen u en uw familie uit op hun jaarlijks 

frietjesfeest op vrijdag 18 oktober van 17.00 tot 21.00 uur. We bieden voor elk wat wils : 

Frietjes met stoofvlees - Frietjes met vol-au-vent –  

Frietjes met balletjes in tomatensaus - Frietjes met groenteburgers 

Al dit lekkers kan zowel in volwassen portie als in kinderportie worden besteld. Het is mogelijk om 

de gereserveerde maaltijden af te halen op school en thuis te nuttigen. Gelieve dit duidelijk te 

vermelden op het inschrijvingsformulier.  

De opbrengst van dit frietjesfeest gaat integraal terug naar onze kinderen! Zo heeft de school dit 

jaar reeds geïnvesteerd in boeken om een school- en klasbibliotheek op te bouwen n.a.v. ons 

jaarthema en het kwartiermakers-project. Op 2 september werd een nieuw polyvalent lokaal in 

gebruik genomen waar onze leerlingen in alle rust zorgondersteuning kunnen krijgen. Op 

pedagogisch vlak hebben wij dan weer geïnvesteerd in extra handen op de werkvloer meer bepaald 

in de peuter/1ste kleuterklas (Anna & Jules -groep).  

Iedereen is dan ook van harte welkom. Spreek gerust familie, vrienden en sympathisanten aan om te 

smullen van een heerlijke maaltijd. Vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur  worden de maaltijden geserveerd. 

We danken u alvast voor uw steun aan onze school. 

Inschrijven voor dit eetfestijn is noodzakelijk. Dat kan via bijgevoegd inschrijvingsformulier. Gelieve 

het formulier ten laatste op dinsdag 15 oktober via de agenda van uw kind(eren) terug te bezorgen. 

Gelieve op voorhand te betalen door het gepaste bedrag mee te geven in een envelop samen met 

het inschrijvingsformulier of bij voorkeur door over te schrijven op rekeningnummer BE35 0689 0990 

9537  van de school met vermelding van “Frietjesfeest: naam kind + aantal volwassenen + aantal 

kinderen”.  

 

Inschrijving frietjesfeest  

Naam leerling:  

Klas leerling:  
 Omschrijving Prijs Aantal  Totaal € 

VOLW. Frietjes met balletjes €14   

KIND Frietjes met balletjes €7   

VOLW. Frietjes met stoofvlees €14   

KIND Frietjes met stoofvlees €7   

VOLW. Frietjes met vol-au-vent €14   

KIND Frietjes met vol-au-vent €7   

VOLW. Frietjes met groenteburger €14   
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