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Beste leerling
Beste ouder
Bent u ook zo verslingerd aan dat zondagochtendgevoel? Ontwaken met een “we-zien-wel-wat-de-dagbrengt-nonchalance” die alleen op een zondag haalbaar is… Even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek
dus.
Onze campus biedt u een mooie gelegenheid om alvast één van uw zondagen op die manier in te vullen en
organiseert een groots opgezet Campusontbijt. We bedienen u letterlijk en figuurlijk op uw wenken: de
leerlingen nemen uw jas aan en de leerkrachten bakken uw eitje zo nodig op 99 verschillende manieren.
U vraagt, wij bakken!
Het Campusontbijt vindt plaats op zondag 2 februari tussen 8.30 uur en 11.30 uur in de middenschool. We
toveren de zaal om tot een knusse ontbijtruimte waarin u met uw gezin en vrienden rustig kunt bijpraten
terwijl u van een hartig ontbijtbuffet geniet.
Na de succeseditie van vorig jaar durven we met zekerheid schrijven dat u niet alleen eieren voor uw geld
kiest, want het uitgebreide aanbod werd vorig jaar erg gesmaakt. De opbrengst van dit ontbijt investeren
we in het verhogen van trapleuningen.
Natuurlijk willen we zeker zijn dat we over voldoende lekkers beschikken. Daarom verzoeken we u om uw
keuzes kenbaar te maken via de uitnodiging met bestelbon die uw zoon of dochter op papier meekrijgt.
Ten laatste op vrijdag 24 januari geeft u het bestelformulier met uw zoon of dochter mee naar school of
u kan de bestelbon ook doormailen aan mimi.vanberchem@campussintursula.be. Gelieve ook het
verschuldigde bedrag tegen die datum over te schrijven op rekeningnummer BE13 7330 3076 9339.
Vermeld bij betaling zeker de naam die u op het inschrijvingsformulier noteert en het aantal ontbijten dat u
bestelt. Extra bestelformulieren voor familie of vrienden vindt u op Smartschool en op onze website
(www.campussintursula.be ) of kunt u aanvragen via ons secretariaat.
Graag geven we nog mee dat u op voorhand geen
tijdstip hoeft door te geven. Op drukke momenten
kan het echter zijn dat u even moet wachten voordat
u een tafel toegewezen krijgt. Ter info vindt u
daarom hiernaast de populaire aankomsttijden van
onze ontbijters van de vorige editie:

Tot slot maken we er u attent op dat de rijrichting voor wagens in de Kanunnik Davidlaan omgedraaid is en
dat parking van de school bereikbaar is via de Mechelsestraat. Onze parking beschikt echter slechts over
een beperkt aantal plaatsen, daarom raden we u aan uw wagen te parkeren aan de rand van de stad.
We kijken er erg naar uit om u te begroeten op ons ontbijt. Bedankt alvast voor uw warme steun!
Het Campusteam
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