
 

Ontbijt op school 
Zondag 

25 februari 
De ouderraad nodigt u graag uit op een onovertroffen, megazalig, 
keicool ontbijtbuffet op zondag 25 februari in de Sint-Jozefzaal in 
Coloma Bos. Net zoals de vorige jaren, blijft het Coloma en Pa 
ontbijt een culinair avontuur. Alle ingrediënten zijn aanwezig om uw 
dag een smakelijke en stevige start te geven, denk aan verse 
fruitsla, cornflakes, diverse broodjes en sandwiches – met beleg -  
koffie, thee, chocomelk en omeletjes. 
 
Het ontbijt op school kende de laatste jaren een groot succes. Om 
iedereen de kans te geven gezellig te ontbijten, bieden we jullie 2 
momenten aan:  

o ofwel kom je ontbijten tussen 8.30u en 10u 
o ofwel kom je ontbijten tussen 10.15u en 11.30u 

Kom je tijdens de eerste shift, dan is het de bedoeling dat je klaar 
bent (en plaats maakt) om 10u, zodat de tafels tussen 10 en 10.15u 
opnieuw klaargemaakt kunnen worden voor de tweede shift. Kies je 
voor de tweede shift, dan ben je welkom vanaf 10.15u.  
 
De prijs blijft heel democratisch: 
ukjes (< 3j)    : gratis 
kleuters (tot 6 jaar)   : 3 euro 
kids (tot 12 jaar)   : 6 euro  
volwassenen + oudere kinderen  : 12 euro 
Geef het geld mee naar school of schrijf het over op  
BE41 7390 1560 8210 (ten laatste op 18 februari). Let op, dit is 
het nieuwe rekeningnummer van de ouderraad!!!!!!!!!! 

 

Ontbijt op school 
Zondag 

25 februari 

U kan inschrijven via dit inschrijvingsbriefje.  
o Ik geef het geld mee naar school 
o Ik schrijf over op het nieuwe rekeningnummer van Coloma en 

Pa: BE41 7390 1560 8210. Vermeld het aantal ontbijten en de 
naam van het oudste kind. 

Betaal voor 18 februari aub.  
 
Naam oudste kind: ………………………………………………………………… Klas: ……… 
Mailadres: …………………………………………………………………………………………………... 
Aantal ontbijten: 
ukjes (< 3j)  : ………. X gratis = ………. euro 
van 3 tot 6 jaar : ………. X 3 euro = ………. euro 
van 6 tot 12 jaar : ………. X 6 euro = ………. euro 
vanaf 12 jaar  : ………. X 12 euro = ………. euro 
TOTAAL     = ………. euro 
 
Wij komen ontbijten op volgend moment (kruis aan aub): 
Tussen 8.30 uur en 10 uur 
 

 

Tussen 10 uur en 10.15 uur moet de Sint-Jozefzaal leeg 
zijn zodat de tafels opnieuw gedekt kunnen worden. 
Tussen 10.15 uur en 11.30 uur 
 

 

Wij willen graag samen ontbijten met familie ……………………………. 
Wil je mee helpen? Je bent altijd welkom! Schrijf hieronder je 
mailadres of telefoonnummer en wij contacteren je. 


