


De directeur, de leerkrachten en het oudercomité van het  
 

SINT-JANSCOLLEGE  
BASISSCHOOL  
OUDE BAREEL 

 
hebben het genoegen u, uw familie en vrienden uit te nodigen voor het  
 

MOSSELSOUPER 
ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 
 
vanaf 11.30 uur ‘s middags of vanaf 17.00 uur ‘s avonds.  
U kan inschrijven tot 17 oktober met de inschrijvingsstrook of via onze website: 
www.vbsoudebareel.be 
De opbrengst van het mosselsouper gaat integraal naar onze kinderen: ondersteuning cul-
turele activiteiten, nieuwe speeltuigen, digitale borden, sportdagen, openluchtklassen, ... 

 Inschrijvingsstrook mosselsouper 2018 

 Familie: _____________________________________________________ 

 schrijft in voor het mosselsouper op zaterdag 20 oktober 2018 

 ________ x mosselen met friet/brood - volwassenen (*) x 22,00 euro = ____ 

 ________ x mosselen met friet/brood - kinderen (*)  x 15,00 euro = ____ 

 ________ x halve kip, groenten met friet - volwassenen  x 12,50 euro = ____ 

 ________ x kippenbil met appelmoes - kinderen  x 07,00 euro = ____ 
(*) schrappen wat niet past 

Gelieve aan te kruisen wanneer u komt 

    = minder drukke uren 
    = drukke uren 

11.30       12.30          13.30           14.00            17.00         18.00           19.00          20.00           21.00  

U kan ook inschrijven via onze website: www.vbsoudebareel.be 
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