Schoolfeest
zondag 6 mei 2018
MMI viert FEEST!
U wordt vriendelijk uitgenodigd op het jaarlijks schoolfeest op zondag 6 mei in OC De Kouter
(Ichtegemstraat 2A te kortemark).
Vanaf 11u.30 gaan de deuren open en kunt u genieten van een aperitief.
Vanaf 12 uur kunt u aanschuiven voor lekkere warme beenham door traiteur Déline uit Zarren.
De warme beenham met frietjes naar hartelust wordt geserveerd samen met een warme saus en een koud
groentenbuffet met koude sauzen. Dit voor de prijs van 15 euro, aperitief inbegrepen.
Kinderen tot 12 jaar kunnen ook smullen van de warme beenham of van een frikandel met frietjes voor de
prijs van 8 euro, één drankje inbegrepen. Het is wel nodig om de keuze vooraf te maken en door te
geven.
Er kan, indien nodig, een vegetarische burger of een glutenvrije variant voorzien worden. Laat dit weten via
onderstaand strookje of oudervereniging@mmibasisschool.be.
Na de heerlijke maaltijd barst om 14 uur het feest helemaal los. Alle leerlingen en leerkrachten zullen vol
trots hun beste danspasjes bovenhalen.
Inschrijven kan op 2 manieren, namelijk via het meegeven naar school van onderstaande strook, samen
met het gepaste bedrag. Of via het overschrijven van het juiste bedrag op rekening van het oudercomité
BE17 8917 3403 8921 met als mededeling schoolfeest aantal volwassenen en aantal kinderen met
vermelding van beenham of frikandel .
Dit tegen ten laatste woensdag 2 mei. De kaarten liggen dan op u te wachten aan de ingang van de zaal.
De leerlingen, leerkrachten, directie en de ouders van de oudervereniging kijken uit naar uw aanwezigheid!
We maken er samen een prachtig feest van.
PS: Wilt u uw steentje bijdragen tijdens het schoolfeest of via het bakken van een taart voor bij de koffie,
geef dan een seintje via onderstaand strookje of via oudervereniging@mmibasisschool.be.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invulblad schoolfeest 6 mei (af te geven op school, in een gesloten enveloppe samen met het gepaste
bedrag)
De ouders van …………………………………… wensen zich in te schrijven voor de maaltijd.

Volwassene :

……..keer (x 15 euro) = ……. euro

Kind beenham : …….. keer (x 8 euro)= ……...euro
Kind frikandel : …….. keer (x 8 euro)= ………euro
Totaal = …… euro

Opmerkingen :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............................................

