Extra info 15 – Kerstmarkt winterbarbecue
Beste ouders, verzorgers
Zoals u op de uitnodiging voor de Kerstmarkt heeft kunnen lezen, organiseren we dit jaar een
Kerstmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt van een goed doel:
NSGK, voor het gehandicapte kind
Wij vinden het belangrijk in deze tijd met de kinderen stil te staan bij hoe wij hier kunnen leren en
leven zonder al te grote problemen en zonder handicap. Iets betekenen voor een ander, die het
moeilijker heeft, is iets wat we de kinderen mee willen geven.
Tijdens deze Kerstmarkt 20 december, die duurt van 17.00 uur tot 19.30 uur, organiseren we ook in
samenwerking met ouders een heuse Winterbarbecue! Voor eten hoeft u die avond niet te zorgen!
De barbecuemasters zullen u culinair verwennen met echte winterkost! Wel willen we van tevoren
weten wat we moeten inkopen, zodat we zoveel mogelijk opbrengst aan het goede doel kunnen
schenken. Afrekenen bij het inleveren van dit bestelformulier.
•
•
•

Een volwassenmenu, bestaande uit 3 stukjes vlees (keuze) en een stampot naar keuze kost €5,00
Een kindermenu, bestaande uit 2 stukjes vlees en een stampot naar keuze kost €3,00
Een vegetarisch menu bestaande uit alleen een stampot naar keuze kost €2,00

Op dit formulier kunt u aangeven wat u graag zou willen eten tussen 17.00 uur en 19.30 uur. Niet
iedereen kan tegelijkertijd het eten ontvangen, we zullen later een blok aangeven wanneer u aan de
beurt bent. De blokken zullen zijn: 17.00 uur - 17.30 uur, 17.30 uur - 18.00 uur en 18.00 uur - 18.30
uur. Het is wel van belang dat u deze brief daarvoor inlevert bij de leerkracht van uw oudste kind!
Alvast bedankt voor het invullen en inleveren, mede namens NSGK, voor het gehandicapte kind.
Invullen op de achterkant!
Vriendelijke groet,
Namens alle organiserende ouders en leerkrachten,
Defrie Tempelaars
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Naam oudste kind op school:
Komen eten met …… (aantal) volwassenen en ……. (aantal) kinderen.

Keuze volwassenen

Aantal besteld

Keuze kinderen

Aantal besteld

(keuzen uit 3 van de 4)

Speklapje
Hamburger
Sparerib
Stuk rookworst

Keuze volwassenen

Hamburger
Stuk rookworst

Aantal besteld

Vegetarisch

Keuze volwassenen
Hutspot
Zuurkoolstampot
Boerenkoolstampot

Keuze kinderen

Aantal besteld

Vegetarisch

Aantal besteld

Keuze kinderen

Aantal besteld

Hutspot
Zuurkoolstampot
Boerenkoolstampot

Afrekenen bij de juf bij het inleveren van het bestelformulier!
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