
De directeur, de leerkachten en het oudercomité                           
hebben het genoegen                                                                                                  

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

Take-Away Souper op zaterdag 17 oktober 2020 

 

Dit jaar zal het traditionele mosselsouper jammer genoeg plaats maken voor 
een leuk alternatief, met name 'Take-away souper' ! Wij voorzien alles kant 
en klaar verpakt. Alles af te halen op school, u hoeft deze enkel nog op te 
warmen. Breng uw eigen koeltas of doos mee. 

Het wegvallen van de inkomsten hopen we op deze manier te beperken. De 
opbrengst gaat volledig naar onze kinderen: ondersteuning culturele 
activiteiten, nieuwe speeltuigen, digitale borden, sportdagen, … 

U kan uw bestelling plaatsen tem. maandag 12/10/2020 met de 
inschrijvingsstrook voor school (bij voorkeur) of mail dit formulier naar 
inschrijvingen@oudercomite-oudebareel.be. Aan de achterzijde vindt u een 
strookje om te vullen voor thuis zodat u weet wat u besteld heeft. 
 
Betaling dient vooraf te gebeuren door overschrijving op het 
rekeningnummer BE67 7374 4400 2587 met de mededeling “voornaam en 
familienaam reservatie + GSM”.  
Bij niet-afhaling kunnen we jammer genoeg geen teruggave doen van het 
reeds gestorte bedrag. 
Afhaling aan de bruine poort (kant kerk) op zaterdag 17/10 tussen 10u en 
18u.  

Er zijn nog wat prijzen te winnen ook, vergeet je kleingeld niet. 

 
 

Inschrijvingsstrook Take-Away Souper 2020 

(strookje af te geven aan school) 

Familie (voornaam + familienaam + GSM):  

…..……………………………………………………………………………………………… 

……….. x vol-au-vent (300g) aan 10€ en ……….. x (700gr) aan 18€  =..…………..€ 

……….. x kippenballetjes in tomatensaus (300gr) aan 10€ 

en ……….. x (700gr) aan 18€        =..…………..€ 

……….. x kippenbil aan 4,5€       =..…………..€ 

……….. x krielaardappelen (200gr) aan 2,5€     =..…………..€ 

……….. x verse kroketten (10 stuks) aan 6€       =..…………..€ 

……….. x appelmoes aan 2,5€                          =..…………..€ 

……….. x artisanaal bereide chocomousse aan 3€    =..…………..€ 

……….. x witte wijn 75 cl en ……….. x rode wijn 75 cl aan 10€   =..…………..€ 

……….. x cava 75 cl aan 12€       =..…………..€ 

Totaal bedrag:               € 



 Inschrijvingsstrook Take-Away Souper 2020 

(strookje voor thuis) 

Familie (voornaam + familienaam + GSM):  

…..………………………………………………………………………………………………  

……….. x vol-au-vent (300g) aan 10€ en ……….. x (700gr) aan 18€    =..…………..€ 

……….. x kippenballetjes in tomatensaus (300gr) aan 10€ 

en ……….. x (700gr) aan 18€        =..…………..€ 

……….. x kippenbil aan 4,5€       =..…………..€ 

……….. x krielaardappelen (200gr) aan 2,5€     =..…………..€ 

……….. x verse kroketten (10 stuks) aan 6€       =..…………..€ 

……….. x appelmoes aan 2,5€                          =..…………..€ 

……….. x artisanaal bereide chocomousse aan 3€       =..…………..€ 

……….. x witte wijn 75 cl en ……….. x rode wijn 75 cl aan 10€   =..…………..€ 

……….. x cava 75 cl aan 12€       =..…………..€ 

Totaal bedrag:               € 

 


