Beste ouders en sympathisanten,

Het feestcomité van de sportbasisschool
organiseert een:

PASTAFESTIJN

Het PASTAFESTIJN gaat door in 2 shiften:

Dit jaar organiseert het feestcomité van de

-

Van 11u00 tot 12u30 (shift 1)

Sportbasisschool opnieuw een pastafestijn.

-

Van 12u45 tot 14u15 (shift 2)

Je kan kiezen tussen pasta met zalm,
bolognaise of pasta met kaas en hesp. Ook

We gebruiken twee zalen zodat we tussen
de tafels voldoende ruimte kunnen laten.

een vegetarische pasta
wordt voorzien.

De prijzen vindt u terug op het strookje.
Betalen kan per overschrijving, het is
noodzakelijk om vooraf te reserveren.
via bijgevoegd strookje of de telefoon:
09 230 63 56

We organiseren dit eetfestijn om

ZONDAG
16 oktober 2022

allerlei uitstappen, sneeuw-, sport- en

om 11u00 of 12u45

voor alle kinderen van onze school.

boerderijklassen te kunnen inrichten

Gelieve ten laatste op 5 oktober te
bevestigen. Zo kunnen we uw
plaatsen reserveren.

Ondergetekende,
……………………………………………………………
schrijft in voor het PASTAFESTIJN
op zondag 16 oktober 2022.

O

Shift 1 (tussen 11.00 uur en 12.30 uur)

O Shift 2 (tussen 12.45 uur en 14.15 uur)
……
……
……

pasta zalm volwassenen
pasta zalm kinderen
pasta zalm kleuters

€ 16
€ 8
€ 6

……
……
……

pasta bolognaise volwassenen € 14
pasta bolognaise kinderen
€ 7
pasta bolognaise kleuters
€ 5

……
……
……

pasta kaas&hesp volwassenen € 14
pasta kaas&hesp kinderen
€ 7
pasta kaas&hesp kleuters
€ 5

……
……
……

vegetarische pasta volwassenen € 14
vegetarische pasta kinderen
€ 7
vegetarische pasta kleuters
€ 5

Totaal: ………… Euro
Wenst samen te zitten met:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

Waar?
Gemeentelijke
Sportbasisschool
Zandakkerlaan 14
9070 Heusden
In de eetzaal en de turnzaal
van de school

Iedereen is welkom,
breng gerust familie en vrienden mee!
We maken er een gezellige
Italiaanse middag van.

Wanneer?
Zondag 16/10/2022
Shift 1: 11u00
Shift 2: 12u45
Gelieve op voorhand in te schrijven.
via het strookje
of
via telefoon: 09 230 63 56
betalen per overschrijving
op rekening BE 42 9731 3552 0754
met als vermelding
pastafestijn en uw naam

Alvast bedankt en tot dan!

