
Ontbijtmanden SJC Oude Bareel 

 

Als oudercomité van het Sint-Janscollege Oude Bareel willen we er zijn voor alle leerlingen èn ouders. 

Daarom starten we een nieuwe jaarlijkse traditie: de verkoop van overheerlijke ontbijtmanden. De 

winst die we hiermee genereren, gaat integraal naar de openluchtklassen die jaarlijks doorgaan.  

Ga met onze ontbijtmand voor een onvergetelijke start van de dag! Op 16 april is het Pasen, dus de 

ìdeale cadeautip of reden om samen met familie een gezellig Paasontbijt te hebben, net voor de 

zoektocht naar paaseitjes begint. Wij maken uw ontbijt alsof het voor ons zelf was . 

Bestellen kan tot en met 31 maart, dus wees er als de kippen bij. Afhalen van je ontbijtmand kan je 

aan onze “breakfast drive-in” aan de witte poort (dienstingang naast de bruine poort). Maar je mand 

kan tegen betaling (€ 5) ook thuis geleverd worden in de regio Sint-Amandsberg, Oostakker, Lochristi, 

Destelbergen, Gent (binnen straal van 5 km).  

 

Ontbijt ‘volwassene’ 
€15  

Ontbijt ‘kind’ 
€10 

Ontbijt ‘de luxe’ 
€25 

1  croissant 1 chocoladekoek 1  croissant 

1  chocoladekoek 1 sandwich 1  chocoladekoek 

1 pistolet 1 babybel 1 pistolet 

1 sandwich miniconfituur 1 sandwich 

1 snede kaas petit gervais 1 snede kaas 

1 snede hesp 1 botertje 1 snede hesp 

miniconfituur chocoladefiguur miniconfituur 

honingvlootje brik chocolademelk honingvlootje 

fruityoghurt cornflakesdoosje fruityoghurt 

hardgekookt ei  gekookt ei 

2 botertjes  2 botertjes 

chocoladefiguur  chocoladefiguur 

fruitsap (30 cl)  fruitsap (30 cl) 

  Cava (37,5 cl) 

  verse fruitsla 

 



Bestellen kan ofwel via onderstaand bestelformulier 

Uw bestelling wordt pas definitief genoteerd na overschrijving van het totaalbedrag op 

rekeningnummer BE67 737 444002587 (BIC: KREDBEBB) 

t.a.v. Oudercomité SJC Oude Bareel met vermelding “Ontbijt -  naam -  aantal (en bij 

levering ook uw adres)”. 

Meer info via ontbijtmand@oudercomite-oudebareel.be  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestelbon  

Naam van de schenker: 

Adres: 

Tel: 

Email: 

Leveringsadres (regio Sint-Amandsberg, Oostakker, Lochristi, Destelbergen in een straal van 5 km rond de school ) voor 

een meerprijs van €5 

Naam : 

Adres: 

Tel: 

 O     Mand leveren (€5) rond:           O 8u:                                                O 10u: 

 O      Wij halen de mand zelf op aan de drive–in (witte poort) tussen 8u en 10u30 

                                       Ik bestel: 

………x ontbijt de luxe aan €25 

………x ontbijt volwassene aan €15 

………x ontbijt kind aan €10 

………x levering aan huis aan €5 

  Totaal:  € …………….. 

 Na betaling via overschrijving , krijgt u een bevestigingsmail. 

 

Bestellingen dienen te worden doorgegeven vóór 31 maart 2017. 

mailto:ontbijtmand@oudercomite-oudebareel.be

