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Beste sympathisant
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 3 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 ontbijt geniet. We behouden onze succesvolle buffetformule van vorig jaar zodat u
zelf kiest wat voor lekkers u eet. Op het gevaar af dat het water u al in de mond loopt, sommen we toch
even op wat u zoal op de buffettafels mag verwachten: broodjes, beleg, koffiekoeken, spek met eieren,
yoghurt, ontbijtgranen, …
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 opnieuw in ons groot project om de dakisolatie van verschillende gebouwen te verbeteren.
Natuurlijk willen we zeker zijn dat we over voldoende lekkers beschikken om alle hongerige magen te
vullen. Daarom zouden we u willen verzoeken om uw keuzes kenbaar te maken via de bijgevoegde
bestelbon en ten laatste op vrijdag 25 januari door te sturen naar linda.verdonck@campussintursula.be .
Gelieve ook het verschuldigde bedrag tegen die datum over te schrijven op rekeningnummer BE13 7330
3076 9339. Vermeld bij betaling zeker uw naam en het aantal ontbijten dat u bestelt.
De parking van de school is bereikbaar via de Kapucijnenvest, de Begijnhofstraat en vervolgens de Kanunnik
Davidlaan, maar kent een beperkt aantal parkeerplaatsen.
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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Bestelformulier

3 februari 2019
Naam: ..........................................................................................................................................
Naam en klas van leerling op onze school (indien van toepassing):
.....................................................................................................................................................
Handtekening

O

Wij komen ontbijten tussen 8.30 en 11.30 uur
Prijs
O

Ontbijtbuffet volwassen (OV)

O

Ontbijtbuffet kids (OK)

Aantal

Totaal

14 euro
7 euro

Voor kinderen tot 12 jaar

O

Glas cava (C)

3 euro
* Eindtotaal

*

Graag het totaalbedrag overschrijven op rekeningnummer BE13 7330 3076 9339 vóór
25 januari 2019. Vermeld zeker de naam van uw kind + klas en het aantal ontbijten dat u
bestelt. (Vb Lien Peeters 2B: 2xOV, 1xOK, 2xC).

Indien we rekening moeten houden met een specifieke voedselallergie, gelieve dit hier te vermelden:
…………………………………………………………………………………………………………
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