Opvang VZW De Vriendenkring GBS Parike-Everbeek stelt voor naar jaarlijkse traditie

ONTBIJTACTIE - zondag 12 mei 2019 (Moederdag)
Wij blijven met VZW opvang ijveren voor een fijne voor- en naschoolse opvang op ons schooltje zelf. Wij
verwijzen graag naar de schoolsite waar alle informatie over onze VZW wordt uiteengezet.
Het hoeft geen betoog dat de opvang ook gefinancierd moet worden en dit lukt natuurlijk niet zonder
bijkomende fondsen. Wij hopen op jullie ‘honger’ en bestellingen van de reeds ingeburgerde rijkelijk
gevulde ontbijtpakketten. Wie interesse heeft in een voorbeeld van vorig jaar draait best deze brief om.
De ontbijtpakketten kunnen aan huis worden geleverd tussen 7u30 en 9u30 in Brakel, Parike, Everbeek,
Lierde, Deftinge, Zarlardinge en Vloesberg. Het is ook mogelijk om de bestellingen zelf af te halen in de
refter van de school in Parike tussen 8u00 en9u30.

Er is keuze uit 4 ontbijtpakketten:



Ontbijtpakket kind (€8,00 per kind)
Ontbijtpakket volwassene (€11,00 per volwassene)
Ontbijtpakket Moederdag met fles Freixenet cava brut (€28,00 per 2 personen)



Ontbijtpakket Luxe met bier + kleine verrassing (€28,00 per 2 personen)




Moederdag ontbijt=Volwassene ontbijt x2 + aardbeien + mattentaartje + Ganda hesp + andere kaas + cava
Luxe ontbijt met bier = Moederdag ontbijt met fles bier (ipv cava) + verrassing



Niet thuis? U kan ons ook steunen door aankoop van een steunkaart aan €8 per stuk

U kunt op 2 manieren bestellen:
1) Bezorg via de leerkrachten de bijgevoegde bestelstrook ingevuld terug met het gepaste geld in
een omslag ten laatste op vrijdag 3 mei.
2) U bestelt via email naar opvangGBSParike@outlook.com en zorgt voor bijpassende betaling ten
allerlaatste op vrijdag 3 mei op: BE74 4448 6306 9107 op naam van VZW De Vriendenkring GBS,
met mededeling ontbijt en naam.
Uw bestelling is pas geldig na betaling. U vermeldt daarnaast in uw email uw naam en adres,
gsm nummer, aantal en keuze van ontbijtpakketten of steunkaarten, leveren aan huis of afhaling
op school.
Voor vragen en noodgevallen op de dag zelf - gsm Désirée: 0496/68.35.92.
Nog even uw aandacht:
 Wij kunnen sinds een paar jaar ook rekenen op sponsors, waarvoor dank!
Ouders of sympathisanten die geïnteresseerd zijn in publiciteit via onze folder, verspreid in de
ontbijten, kunnen een bijdrage storten op: BE74444863069107, met mededeling sponsoring en naam.
U kan tevens uw logo (en eventuele andere vermeldingen) voor de folder doorsturen naar
opvangGBSParike@outlook.com . Graag ook vermelding op welke naam en adres de bijpassende
kwitantie kan worden uitgeschreven.
 Als U eventueel producten heeft voor in de ontbijtpakketten zelf, kan u best contact opnemen met
Désirée of mailen naar opvangGBSParike@outlook.com.
 We zijn dringend op zoek naar helpende handen voor de voorbereidingen op zaterdag en de
leveringen op zondag!
Bedankt op voorhand,
Groeten VZW opvang

Een voorbeeld van hoe de pakketten er vorig jaar uitzagen (met 1 bakje eiersalade per adres):
Ontbijtpakket Kind (€8,00):

Ontbijtpakket Volwassene (€11,00):

Moederdagpakket (2 persoons - €28,00):

Luxe pakket met bier (2 persoons - €28,00):

