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ONTBIJTMANDEN-ACTIE 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 
 

 

Wil je nog eens genieten van een rijkelijk gevulde ontbijtmand ? De opbrengst gaat 

dit jaar naar spelmaterialen voor op de speelplaats en de aankoop van iPads. 

 

De Dorpsschoolmand (€ 27) : een 2-persoonsmand die bestaat uit 4 pistolets, 2 

croissants, 2 koffiekoeken, confituur, hagelslag, kaas, hesp, vers slaatje, fruitsap, 

yoghurt, 2 stukken fruit en melk. 
 

 

NIEUW ! Gezonde ontbijtmand (€ 30) = een 2-persoonsmand met een zwarte 

woudbroodje, 2 groffe pistolets, 2 croissants, bio-yoghurt, granola, rozijnen, confituur, 

kaas, kalkoenfilet, brie, mini tomaatjes, 4 stukken fruit, biosap en melk  

 

Kidspakket (€ 6) : 1 chocoladebroodje, 2 mini-sandwiches, ringworst, hagelslag, 

chocomelk, een doosje ontbijtgranen, 1 stuk fruit, yoghurt en een kids sapje. 
Opgelet: een kidspakket kan je enkel bestellen in combinatie met min. 1 ontbijtmand 

 

Inschrijven doe je tem 19 november via de website www.dorpsschool.be.  Je kan je 

bestelling thuis laten leveren of ophalen in de turnzaal van de Dorpsschool (dan 

geniet je van de ophaalkorting). 

 

Je inschrijving is definitief na storting op BE23 7331 3710 5991 (Ouderraad Dorpsschool 

Vremde) met vermelding van de naam die je vermeld hebt op de bestelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor je bestelling ! 

De Ouderraad van de  

Dorpsschool Vremde 

 
 

 

 

http://www.dorpsschool.be/
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ONTBIJTMANDEN-ACTIE 
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Wil je nog eens genieten van een rijkelijk gevulde ontbijtmand ? De opbrengst gaat 

dit jaar naar spelmaterialen voor op de speelplaats en de aankoop van iPads. 

 

De Dorpsschoolmand (€ 27) : een 2-persoonsmand die bestaat uit 4 pistolets, 2 

croissants, 2 koffiekoeken, confituur, hagelslag, kaas, hesp, vers slaatje, fruitsap, 

yoghurt, 2 stukken fruit en melk. 
 

 

NIEUW ! Gezonde ontbijtmand (€ 30) = een 2-persoonsmand met een zwarte 

woudbroodje, 2 groffe pistolets, 2 croissants, bio-yoghurt, granola, rozijnen, confituur, 

kaas, kalkoenfilet, brie, mini tomaatjes, 4 stukken fruit, biosap en melk  

 

Kidspakket (€ 6) : 1 chocoladebroodje, 2 mini-sandwiches, ringworst, hagelslag, 

chocomelk, een doosje ontbijtgranen, 1 stuk fruit, yoghurt en een kids sapje. 
Opgelet: een kidspakket kan je enkel bestellen in combinatie met min. 1 ontbijtmand 

 

Inschrijven doe je tem 17 november via de website www.dorpsschool.be.  Je kan je 

bestelling thuis laten leveren of ophalen in de turnzaal van de Dorpsschool (dan 

geniet je van de ophaalkorting). 

 

Je inschrijving is definitief na storting op BE23 7331 3710 5991 (Ouderraad Dorpsschool 

Vremde) met vermelding van de naam die je vermeld hebt op de bestelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor je bestelling ! 

De Ouderraad van de  

Dorpsschool Vremde 
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