SOEPVERKOOP

Beste ouder(s), mede-inwoner(s) van Ramsel en sympathisanten van onze school VBS De Bolster,

Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor 2021.
We kunnen veel zeggen over 2020, maar er is al genoeg achterom gekeken naar het voorbije jaar.
Wij willen vooruit kijken en proberen 2021 alvast warm in te zetten met een soepverkoop. Want wat
is er nu beter dan een lekkere verse warme soep, boordevol vitaminen?
Wij bieden i.s.m. “In de soep” drie soorten vers gemaakte soep aan die je vanaf nu kan bestellen:
1. Tomatensoep met balletjes
2. Pompoensoep met cocos en curry
3. Erwtensoep
Je kan je bestelling komen afhalen in de eetzaal van de lagere school (Schoolstraat 26) op zaterdag
30/01/2020 tussen 10.30u en 13u. Ze opwarmen doe je uiteraard thuis. Mocht je ze willen bijhouden
voor een later tijdstip, dat kan! Je kan ze een aantal dagen in de koelkast bewaren of invriezen.

Bestel vooraf!
Dit kan vóór 20 januari 2021 via de QR-code of ingevulde bestelbon op de achterzijde te sturen naar
oudercomite@vbsramsel.be of stop hem in de brievenbus aan de kleuter- of lagere school, of geef hem
mee met je (klein)kind.
Schrijf het gepaste geld over vóór 15 januari op het rekeningnummer van het oudercomité BE60
1030 5898 5970 met vermelding van je naam en adres.

Alvast hartelijk dank voor je steun

Het oudercomité

BESTELFORMULIER

Voornaam en naam: …………………………………………………………………….……………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………

Aantal
Tomatensoep met
balletjes (1 liter)

Bedrag
6 euro

Pompoensoep
met cocos en
curry (1 liter)

5,5 euro

Erwtensoep (1 liter)

5,5 euro
Totaal =

Duid aan wanneer je je bestelling wenst af te halen:

❏ Tussen 10.30u en 11.00
❏ Tussen 11.00u en 11.30u
❏ Tussen 11.30u en 12.00u
❏ Tussen 12.00u en 12.30u
❏ Tussen 12.30u en 13.00u

Tip: Noteer het uur misschien ook voor jezelf

Totaal

