TANDEMLAND
26 mei 2018
Beste,
Ook het oudercomité is er natuurlijk bij op dit festival. We zorgen doorlopend voor koele drank,
hamburgers en frietjes, heerlijke ijsjes en nog veel meer…
’s Middags en ‘s avonds voorzien we de lekkerste festival-gerechten. U kan ze degusteren in picknickstijl (breng eventueel zelf een picknick-dekentje mee) of aan onze gezellige gastentafels. Er is voor elk
wat wils, aan democratische prijzen. Om zeker te zijn van uw portie vragen wij u om vooraf te
bestellen. U kan kiezen uit onderstaande lekkernijen.
Chili con carne met rijst
Durum shoarma
Durum veggie
Griekse salade met feta,
olijfjes en een lookbroodje
Bordje lookbroodjes

7,5 euro
7,5 euro
7,5 euro
7,5 euro

Coupe aardbei
Coupe Dame Blanche
Kinderijsje

4 euro
4 euro
1 euro

3 euro

Hoe kunt u bestellen?
Geef uw bestelling door uiterlijk woensdag 18 mei.
Bestellen kan via deze link: https://goo.gl/Zne5fM , of via de QR-code:
via de website van de school www.detandem.net of via de bestelbon bij deze brief.
Hoe kunt u betalen?
U betaalt steeds via overschrijving, op rekeningnummer BE84 7895 1857 5859 (BIC: GKCC BEBB, op
naam van ‘Oudercomité De Tandem’), met vermelding van de naam en klas van het oudste kind op De
Tandem + de codes en aantallen van uw bestelling en het moment.
Helpende handen gevraagd!
Om de catering in goede banen te leiden, doen wij graag beroep op uw hulp. Bij deze brief vindt u een
overzicht van taken en periodes. Geef ons een seintje als u bij één van deze taken kan helpen :
 via e-mail: oudercomite@detandem.net
 of via bijgevoegd formulier, mee te geven aan de leerkracht van uw kind.

Alvast heel erg bedankt en tot op het schoolfeest!
Het oudercomité

Bestelbon
Ik /wij, ouder (s) van ................................................. [voor- en achternaam van het kind] in klas
................. bestellen:
CODE

MENU

Aantal

C

Chili con carne

€ 7,5 x ….

D

Durum shoarma

€ 7,5 x …

V

Durum veggie

€ 7,5 x …

S

Griekse salade

€ 7,5 x …

L

Portie lookbroodjes

€3x…

A

Coupe aardbei

€4x…

DB

Dame blanche

€4x…

K

Kinderijsje

€1x…

TOTAAL

= € ..……………

We komen graag eten
0
0

tussen 12.00u en 14.00u = ZAM
tussen 17.00u en 19.00u = ZAA

En betalen € .............................. via overschrijving, overgeschreven op
.............................. (datum) op rekeningnummer BE84 7895 1857 5859 (oudercomité De
Tandem, BIC: GKCC BEBB) met als referentie de naam van het oudste kind op de
Tandem + klas + de codes en aantallen van de bestellingen + moment.

Ik/wij steken graag een handje toe
(ook dit kan u eventueel online invullen via de hoger vermelde links!)
Ik – wij ........................................................................ [voorna(a)m(en) en na(a)m(en)], ouder(s) van
............................................................. [voor- en achternaam van het kind] in klas ..............................;
zijn te bereiken op het nummer: ............................................................
of via e-mail:………………………………………………………………….
komen graag helpen:

 = kruis aan wat
past

11 tot 12u

12 tot 13u

13 tot 14u

14 tot 15u

15 tot 16u

16 tot 17 u.

17 tot 18 u.

18 tot 19 u.

19 tot 20 u.

20 tot 21 u.

Voorbereiding
Ijskraam
Hamburgers
Frietjes bakken
Tafeldek
Toogdienst
Afwas
Opdienen en
afruimen
’t Is eender

 = kruis aan wat
past
Ijskraam
Hamburgers
Frietjes bakken
Tafeldek
Toogdienst
Afwas
Opdienen en
afruimen
’t Is eender

