
 

 
JANUARI 2020 

Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren 

over wat er zich op onze school afspeelt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW
- S Gemeentelijke Basisschool Oedelem 

 participatie 
 

Oudercomité 

Vergadering op maandag 6/01; 

volgende bijenkomst op 3/02… 

Iedereen welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

september 2019 - Teambuildingsweekend -  
Een team zijn mensen die bij elkaar gebracht zijn om één 
gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens zijn 
over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een 
gedeelde visie over de aanpak, is er respect voor ieders individualiteit 
en vullen de verschillende teamleden elkaar aan….’ 

Het lerarenteam plaatste voor dit schooljaar STEAM in de 

kijker door extra aandacht te schenken aan activiteiten met 

betrekking tot Science, Technology, Engineering, Arts en 

Mathematics… Vandaar onze nieuwjaarswens… 

meerdaagse leeruitstap 
SNEEUWKLASSEN  

van 18 tot en met 25 januari 

6de leerjaar 

Voor de 46ste keer reizen de leerlingen van de 6de klas 

(onder begeleiding van klastitularis Griet en Céline 
Gailliaert) naar Italië.  

Reisorganisator JOSK zorgt voor het goede verloop 

van de reis. 

� De bus vertrekt op zaterdag 19 januari om 17.30 u. 

In Turnhout pikken we nog meer jongens en 

meisjes op.  

� Na een nachtelijke rit hopen we om tegen 9 à 10 

uur de jongens en meisjes van de Zonnebloem en de 

leerlingen van de Regenboog uit Beernem op onze 

bestemming in ‘Hotel am See’ te ‘Mühlwald’ (Zuid-

Tirol) te ontmoeten.  
 

� De directeur vertrekt op zondag per auto. 

 

Voor informatie én reacties kunt u terecht op de 

school én op de website van de school:  
� Bellen kan naar de school: 050 78 88 32 of naar 

de directeur: 0473 94 25 18 of naar het 

lerarenteam.  
 

� Via https://gemeenteschooldenotelaar.be/ brengen 

de leerlingen dagelijks verslag uit (na 20 u.) en 

sturen we een paar sfeerfoto’s mee… 

 

We hopen op een onvergetelijke mooie reiservaring en 

danken de kinderen (pralinen- en worstenverkoop), 

ouders en het oudercomité voor het vertrouwen, de 

steun en de financiële bijdrage.  

 

 

Bij onze thuiskomst op zaterdagvoormiddag 25 januari 

kunnen we alvast rekenen op een warm onthaal.  

Het oudercomité verwent de thuiskomers en -blijvers 

op een heerlijk ontbijt….  

(inschrijving via formulier en na betaling;  

6deklassers gratis). 

 



 

 WO - erfgoed / STEAM 
Traject ‘Tijdreizigers’ 

i.s.m. provincie West -Vlaanderen 
 

Klas 3 en 4 worden uitgedaagd om zich te buigen 

over hun (school-)buurt. Wat is er allemaal? Wat 

was er vroeger? Wat willen ze behouden? Hoe 

zien zij de toekomst? Wat is verdwenen, 

waarom? Waarom overleeft het ene gebouw 

probleemloos de tand des tijds en het andere 

niet? 

Welke verschillende materialen kan je vinden in de buurt?  

Op het einde van de rit bouwen de leerlingen hun eigen (droom) 

omgeving op, met allerhande soorten materialen: klei, papier, karton, 

wegwerpmateriaal, 3Dprinter, virtual reality... via de nieuwste 

technologieën: een 3D-printer, robots, laptops, en allerhande nieuwe 

snufjes,... 

Bedoeling is om in dit totaalproject aan de “schoolgaande jeugd” de 

liefde voor ons erfgoed en wetenschappen bij te brengen. Ook de 

leerkrachten worden gestimuleerd om projectmatig te denken en de 

vak – en klasgrenzen te overstijgen. 

 

personeel 

Middagtoezicht/administratie 
 

Net voor de kerstvakantie wuifden we Lynn 
Florissoone uit. Het was fijn samenwerken. 

 

Op 6/01 is Myriam Defonteyne, mama van 

Laura en Maarten en deels werkzaam in de 

kinderopvang, aan de slag gegaan als nieuwe 

middagtoezichter en administratief 

medewerker.  

Welkom in het team! 

SNEEUWKLASSEN (2) 

sponsoring 

Om de volledige kostprijs van de leeruitstap (€ 572 + €15 
ongevallenverzekering, + drank, + plaatselijke activiteiten) te dekken 
dient de school met het oudercomité en de leerlingen minstens 150 

euro per leerling bijeen te sparen. 
 

De kinderen van klas 6 en juf Griet met steun van enkele ouders 

zetten daarvoor al een actie ‘Pralinen verkoop’ en ‘Worstenverkoop’ op 

touw. Aan allen die ons steunden: DANKJEWEL! 
 

Via de opbrengst van nog andere activiteiten, georganiseerd door de 

werkgroep en het oudercomité i.s.m. de school, slagen we er in om het 

tekort te bekostigen.  De eerstvolgende activiteit staat reeds vast, 

nl. 

-STREEKBIERENBINGOAVOND- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 15 februari 2020 

vanaf 19.30 u. 

Breng al je familie en vrienden mee, waag je kans bij het bingospel, 

geniet van een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje en 

draag zo bij voor het voortbestaan van de sneeuwklassen. 

participatie 
Schoolraad 

6 januari om 19.30u. 
 

De schoolraad is de raad die enkele keren per 
jaar samenkomt om belangrijke dingen van de 
school te bespreken. Om die bespreking zo 
goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk 
dat alle betrokkenen rond de tafel zitten: (de 
leerlingen), de ouders, het personeel en de 
lokale gemeenschap. Al deze mensen hebben 
iets te zeggen over wat de school moet doen.  
 

Agendapunten: 

- nieuwe cyclus scholengemeenschap 

- samenwerkingsovereenkomst CLB 

- infrastructuurwerken schoolgebouw  

SNEEUWKLASSEN (3) 
 

Oudleerlingen die 15 jaar 

terug op de latten stonden 

met de 6de klas zijn op de 

streekbierenbingoavond 

onze eregasten! 

 

warmste week 
 
 
 

De Warmste-Week-actie van het 

Oudercomité op de Oedelemse kerstmarkt 

van 14 december bracht een aardige duit in 

het zakje. De verkoop van koffie, 

chocolademelk, heerlijke warme wafels en 

knutselwerkjes van de leerlingen van K1, L1 en 

L3 leverde een totale som van € 600 op. 

Dit bedrag werd overgemaakt op de rekening 

van de MUG-heli.  

 

Een welgemeende dankjewel! 

vrije dag 
 

 

woensdag 

29 januari 

 

GEEN  

SCHOOL 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

professionalisering 

Traject ‘Begrijpend luisteren’ 
 

Begrijpend luisteren bereidt het jonge kind voor op 

begrijpend lezen.  

Al vanaf de geboorte leren kinderen luisteren naar taal. Hoe 

ouder kinderen worden, hoe beter ze naar taal kunnen 

luisteren en het leren begrijpen. Wat van belang is bij 

begrijpend luisteren is dat het jonge kind in staat is om: 

- verhalen te begrijpen,  

- vragen te beantwoorden,  

- voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren en 

- in hun eigen woorden kunnen na te vertellen wat er zich in 

het verhaal afspeelde. 

Dit zijn onder andere strategieën die belangrijk zijn bij 

begrijpend luisteren. Voor een deel verwerven kinderen deze 

door vaak naar verhalen te luisteren. Maar als ouder of als 

leerkracht is het belangrijk om het begrijpend luisteren te 

stimuleren.  

In de netwerkmomenten zullen juf An 

(K3) en juf Els B. (L1) zich verdiepen in 

recente inzichten rond begrijpend 

luisteren met de focus op didactische 

aanpakken.  

Gedurende 3 opeenvolgende netwerkmomenten (13/01; 12/02 

en 25/03) worden concrete opdrachten uitgewerkt  en 

streven we zichtbare effecten na op de klasvloer. 

 

WO voeding / gezondheid 

Witloofkits 

Inagro biedt scholen de unieke kans om zelf witloof te 
telen in de klas. 

 

 

 

 

Delven naar het witte goud… 

Wit goud in de klas? Een zoektocht naar juwelen? 

Mijnen graven in de klasvloer? Nee hoor, dit witte goud 

is lekker, goedkoop en je wordt er niet vuil van! Het 

witte goud waar wij van spreken is de waardevolle, 

smakelijke groente witloof.  
 

Een teeltkit bestaat uit enkele witloofwortels, 

voedingsstoffen, een grote donkere zak en natuurlijk 

een handleiding. De klas zorgt voor een emmer van 5 

liter per kit en enthousiaste handen.  

Na 21 dagen zou het witloof plukklaar moeten zijn. Met 

een goeie dosis enthousiasme en inzet voor de 

verzorging zal deze heerlijke lekkernij zeker de harten 

van de kinderen in de klas veroveren. 

actie 

Pannenkoekenverkoop 

Valentijn vieren op 14/02 met heerlijke 
pannenkoeken? Dat kan! 

Bestel via de school uw pannenkoeken à €3 per pakje van 9 

pannenkoeken. 

Dit jaar besteden we de opbrengst van onze 

pannenkoekenverkoop aan extra ICTmiddelen:  

extra beebots en 

 een Ipad… 

Bestelbrief in bijlage.  

Bestellen kan tot 6/02/2020; levering op 12/02/2020. 

WO - natuur en wetenschap 

Project ‘Bloed’ 

Science4kids 

L5 

 i.s.m. natuur en wetenschap 

 Eén keer per minuut stroomt het 
 bloed doorheen het lichaam. Dit is 
1500 keer per dag. Bloed is levensnoodzakelijk. Via een 
ingenieus kanalensysteem bereikt het bloed iedere cel 
van ons lichaam. Alle bloedvaten van één persoon 
aan elkaar gekoppeld, vormen samen een pijpleiding van 
90 000 km. Tweemaal de aarde rond.  
 

Via ‘Project bloed’ leren de kinderen het belang van 

bloed in hun leven kennen. Aan de hand van een leuke 

presentatie, eenvoudige proefjes en het analyseren 

van de resultaten, gaan de kinderen op verkenning in 

de wereld van 'bloed'. 

 

muzisch 

Zingen met Bruegel 

i.s.m. Studiecentrum voor Vlaamse muziek en het ANZ 

L3 en L4 

Volksliedjes saai? Helemaal 
niet! Vaak zijn de teksten juist 
erg sappig en horen er 
spelletjes bij.  
In de workshop is het 

schilderij van de kinderspelen 

van Bruegel het uitgangspunt. 

Professionele muzikanten  

werken op een actieve en 

speelse manier en humor is 

nooit ver weg. 

 

Gesloten 

Omwille van veiligheid worden de 

deuren van de school gesloten.  

Wie na 9u. aankomt, meldt zich aan bij 

het secretariaat. 



 

 
 

leerlingbegeleiding 

     CLB infoavond studiekeuze 

voor ouders van  

leerlingen van de 6de klas 

6 februari om 19 u.  

Zesdeklassers maken dit schooljaar een overstap naar 

het secundair onderwijs. Leerlingen moeten samen met 

de ouders een studie- en schoolkeuze maken. 

In de klas wordt met de leerlingen gewerkt rond 

keuzes maken, vaardigheden en interesses. Ze leren de 

studie- en beroepenwereld kennen. Ook de ouders 

worden hierbij betrokken. Een CLB-medewerker komt 

op 18 februari in de klas informatie verstrekken en 

maakt de leerlingen wegwijs in de structuur van het 

onderwijs. 

Op donderdag 6 februari nodigen we de ouders van de 

school en van de gemeenteschool Het Spoor (Sijsele) 

uit  voor een infoavond over de overstap naar het 

secundair onderwijs.  

Daarnaast stelt de school voor elke leerling een  ‘BaSO-
zorgfiche’ op. (BaSO staat voor de overgang Basis-

Secundair onderwijs.) Deze brief vermeldt de sterke 

punten van de leerling, de zorg die in de lagere school 

geboden werd en een voorstel voor het eerste jaar van 

het secundair onderwijs. Ouders kunnen deze fiche 

meenemen bij de inschrijving in de secundaire school.  

Op een oudercontact kunnen ouders de BaSO-zorgfiche 

en de studiekeuze met de leerkracht bespreken. 

Uitnodiging volgt via de klastitularis. 

Indien deze keuze niet zo gemakkelijk is, kunnen 

ouders bij een CLB-medewerker terecht.  

CLB contactpersoon:  

johan.declercq@vrijclbdehavens.be 
T. 050 440 220 

muzische opvoeding taal 

Gedichtendag 

 

 

Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart 

en geeft kleur aan de dag. Donderdag 30 januari is het 

Gedichtendag: verras collega’s, familie of vrienden met een 

gedicht, aan de ontbijttafel, op de koffieautomaat, onder 

je e-mailhandtekening, op een kaartje… 

 

Met Gedichtendag gaat op de 

laatste donderdag van januari 

traditiegetrouw de 

Poëzieweek van start.  

 

Het thema van de Poëzieweek 

luidt: ‘De toekomst is nu’. 

leeruitstap 

Volkskundemuseum 

L2 

In de gerestaureerde werkmanshuisjes ontdekken de 

kinderen het dagelijkse leven in Brugge in de 19de en 

begin 20ste eeuw. Je komt er onder meer terecht in een 

klas, kleermakersatelier, apotheek, suikerbakkerij 

en kruidenier. De  spekkenbakker  vult het museum met 

zoete geuren. Even verpozen kan in de museumherberg en 

stemmige binnentuin, waar de leerlingen volks- en 

kinderspelen kunnen uitproberen. 

leespromotie 

Auteurslezing 

L4 

i.s.m. bib Beernem 

Omdat het bibspel voor de 4de leerjaar vanaf volgend 

schooljaar verschuift naar de vijfde klas, wordt er 

éénmalig een auteursbezoek ingeroosterd voor de 4de klas. 

Op 23 januari is schrijfster Marieke Van Hooff te gast in 

het Schepenhuys. 

 
 “Aangenaam. Ik ben Marieke van Hooff. Ik heb een zus en een 
broer. Mijn zus Anneke ken je misschien wel van de TV. Ze is 

actrice, net als ik. Mijn broer woont in Australië, helemaal aan de 
andere kant van de wereld. Ik mis hem wel, dus ik ben al een paar 

keer op bezoek geweest bij hem. 
Ik speel vooral theater, in België en in Engeland. Soms schrijf ik 
mijn eigen toneelstukken. En heel af en toe speel ik mee in een 

serie voor TV. Stemmenwerk doe ik ook graag, zowel voor kinderen 
als voor volwassenen. Ik ben eigenlijk een groot kind. Ik denk dat 
ik nooit wil opgroeien. Dat hoeft ook niet echt, als je doet wat ik 

doe. Eigenlijk ben ik een echte gelukzak. Al moet ik ook hard 
werken, hoor! Een boek of een voorstelling komen er nooit vanzelf. 
Ik ben altijd bezig met van alles en nog wat, en tussendoor spreek 
ik graag af met mijn vrienden. .Ik ben dol op reizen, ik wil graag zo 

veel mogelijk van de wereld zien. Ik ben ook een ontzettende 
sloddervos. Gelukkig ben ik mijn paspoort nog nooit kwijtgeraakt!” 

muzische workshop 

‘Hoera Theater’ 

Luisterspelen – L5 maakt een luisterspel 

Je kan een verhaal lezen, je kan een verhaal spelen en 

je kan een verhaal luisterspelen! Leerlingen gaan op reis 

in hun eigen verhaal en brengen het tot leven. Hoe? Met 

hun stem, met muziek, met geluiden, met oh’s en ah’s en 

vooral: met fun en fantasie. Leerlingen maken een klein 

scenario, gaan op zoek naar geluidjes en muziekjes, 

maken stemmetjes voor de verschillende personages, 

spele-lezen en maken een opname. Vervolgens spelen de 

leerlingen hun luisterspel af voor de anderen en... 

luisteren met veel plezier. 
 

Charlie Chaplin achterna –  L6 speelt zonder woorden 

Leerlingen gaan sterren als Charlie Chaplin, Laurel & 

Hardy en mister Bean achterna. Ze maken rare 

typetjes, trekken gekke bekken, pakken uit met rare 

loopjes en overdreven emoties. Kortom: leerlingen 

spelen met elke vezel van hun lijf.  Handen, armen, 

benen, buik, borst, hoofd... alles speelt mee zonder ook 

maar één woord te zeggen. Aan het eind van de 

workshop hebben de leerlingen hun eigen slapstickscène 

gemaakt en spelen ze voor elkaar. Theater van de 

komische plank! 
 



 

Kalender januari 2020 
- Vogeltelweek: 20 tot 24/01 (https://www.natuurpunt.be/vogeltelweek-voor-scholen) 

- Poëzieweek: 30/01 t.e.m. 5/02 (https://www.poezieweek.com/school/) 

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

woensdag 1 GELUKKIG NIEUWJAAR 

donderdag 2   

vrijdag 3 
� 19.00: nieuwjaarsreceptie personeel 

gemeentebestuur, OC De Kleine Beer 
 

zaterdag 4   

zondag 5 
 � 10.30: nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur, 

Sint-Joris 

maandag 6 

� 9.00-16.00: vormingsdag ‘Informat’, Heist > 

secretariaat, directie 

� DRIEKONINGEN 

� L4: ‘Kranten in de klas’  

� 13.10: L3 en L4: Tijdreizigers met N. Holthof (1) 

� 19.30: schoolraad 

� 20.00: oudercomité 

dinsdag 7 

�  � CLB: luizencontrole 

� bibbezoek kleuter, 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de 

leerjaar 

woensdag 8 
� 9.00-13.00: vormingsdag ‘Informat’, Heist > 

secretariaat, directie 

�  

donderdag 9 

� Matthias (Oranje)  

� Nadine (Ter Muiden) 

� 13.30: directeurenoverleg scholengemeenschap 

De Oostkant, Wenduine 

�  

vrijdag 10 
� 9.00-16.00: vormingsdag ‘Informat’, Heist > 

secretariaat, directie 

� zwemmen: K3, L3 en L6(4) 

turnen: L5 

zaterdag 11  �  

zondag 12 
 � 10:00–12:15: eucharistieviering + 

vormselcatechese  

maandag 13 

� 9.00-12.00: Netwerk ‘Begrijpend luisteren’ 

OVSG, Roeselare > juf An, juf Els B. 

� 8.40 en 10.40: L3 en L4: workshop ‘Zingen met 

Bruegel’ i.s.m. Studiecentrum Vlaamse Muziek 

� 13.10: L3 en L4: Tijdreizigers met N. Holthof (2) 

dinsdag 14 

� Project ‘Tijdreizigers’ vorming i.s.m. Fyxxi > 

juf Els V. en juf Katrien 

� 16:00: personeelsvergadering  

met gastdocentes Start West-Vlaanderen > 

SMOG 

�  

woensdag 15 

� Samenkomst leerkrachten  

scholengemeenschap (AN), De Pluim Knokke > 

juf An en juf Tine 

� Afhalen witloofkits, Brugge 

�  

donderdag 16 

� Matthias (Oranje)  

� Nadine (Ter Muiden) 

� Ontmoetingsmoment leerkrachten 

scholengemeenschap (AN), Knokke 

� Nm.: L5: workshop ‘Bloed’ i.s.m.  

� Nm.: L2: leeruitstap Volkskundemuseum, Brugge 

vrijdag 17 
� RDP > juf Joke � zwemmen: K3, L3 en L6 (5) 

turnen: 

zaterdag 18  � L6: 17:30: vertrek sneeuwklassen  

zondag 19  �  

maandag 20 
� 13:30: Bibjuffenvergadering (juf Els B.), bib 

Beernem 
� 13.10: L3 en L4: Tijdreizigers met N. Holthof (3) 

dinsdag 21 � 13.30-16.00: netwerk directies IKZ, Roeselare �  



 

woensdag 22 �  �  

donderdag 23 
� Matthias (Oranje)  

� Nadine (Ter Muiden) 

� Vm.: L4: auteurslezing Marieke Van Hooff i.s.m. 

bib Beernem 

vrijdag 24 
�  � zwemmen: K3, L3 en L6 (6) 

turnen: 

zaterdag  25 
�  � L6: thuiskomst sneeuwklassen met ontbijt 

(oudercomité) 

zondag 26 �   

maandag 27 

� Lunchvergadering: kleuter 

� 13.30-16.00: netwerk ‘Breed evalueren MUVO’, 

Roeselare  

� Workshop ‘Hoera theater’: 

L5: luisterspelen 

L6: slapstick 

dinsdag 28 

� Kickstart 3 scholengemeenschap De Oostkant, 

Knokke 

� 16.00: zorgoverleg K1A 

� 12.45: leerlingenraad 

woensdag 29 VRIJAF: facultatieve vrije halve dag 

donderdag 30 � 13.10: zorgoverleg K1 � Gedichtendag 

vrijdag 31 
�  � Krinkelement (L5 en L6) 

� Zwemmen: K3, L3 en L6 (7) 
 
 
 
 
  
 
 

Maandag 06/01/20  Dinsdag 07/01/20  Donderdag 09/01/20  Vrijdag 10/01/20  

Seldersoep 

 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

 

Tomatensoep 

 

Kippennuggets 

Bloemkool 

Puree 

 

Kervel-preisoep 

 

Zalm in roomsaus 

Cruditeiten 

Frieten 

 

Crecysoep 

 

Kaasvink 

Witte kool 

Gekookte aardappelen 

 

 

Maandag 13/01/20  Dinsdag 14/01/20  Donderdag 16/01/20  Vrijdag 17/01/20  

Aspergesoep 

 

Runderbouletten 

Tomatensaus 

Preistamppot 

 

Tomatengroentesoep 

 

Varkensgebraad 

Duivelse saus 

Gestoofde 

wortelschijfjes 

Gekookte aardappelen 

 

Jardinièresoep 

 

Vol-au-vent 

met champignons 

Groentenmengeling 

Rijst 

 

Juliennesoep 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

 

 

Maandag 20/01/20  Dinsdag 21/01/20  Donderdag 23/01/20  Vrijdag 24/01/20  

Tomatensoep met 

rundsballetjes 

 

Kippennootjes 

Veenbessensaus 

Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

 

Juliennesoep 

 

Lasagne 

 

Groentesoep 

 

Vegetarische stoverij 

Erwtjes en wortelen 

Aardappelnootjes 

 

Tomatengroentesoep 

 

Kippenworst 

Gevogeltesaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

 

Maandag 27/01/20  Dinsdag 28/01/20  Donderdag 30/01/20  Vrijdag 31/01/20  

Seizoensoep 

met erwtengarnituur 

 

Kippenhaasje 

Currysaus 

Ananas 

Rijst 

 

Tomatengroentesoep 

 

Vissticks 

Spinazie 

Puree 

 

Wortelsoep 

 

Kalkoenfilet 

Kruidenroom 

Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

 

Landbouwerssoep 

 

Gevogelterollade 

Mosterdsaus 

Hutsepot 

 

 

 

              

 



 

 

PANNENKOEKEN 

VERKOOP 
Mits reservering door betaling bieden wij u overheerlijke pannenkoeken aan. 

 
Zo helpt u mee aan de aankoop van beebots en een Ipad voor verrijking van onze ICTwerking met juf Tine! 

 
Voor uw carnavalsfeest of Valentijn kunt u alvast een pakje met 9 traditionele, ronde pannenkoeken (Geal, 

Brugs pannenkoekbedrijf) voor 3 euro reserveren: 

Ook… 

grootouders, vrienden en buren kunnen hun bestelling aan ons doorgeven. 

 

Reservatie via invulstrook, ten laatste op 6 februari indienen. Levering op woensdag 12 februari. 

 
 

 

(naam en voornaam) ________________________________________________       klas _______ 

 
bestelt 

 aantal pakjes Totaal bedrag 

 

9 ronde pannenkoeken 

 

 

… 

 

X € 3/pakje =       … 

 

TOTAAL 

 

 

 

                                 …… 

 

En voegt hierbij  _________________   euro 
Indienen ten laatste op donderdagmorgen 6 februari 2020. Levering op woensdag 12 februari. 

De pannenkoeken kunnen zonder risico van kwaliteitsverlies ingevroren worden! 
 

 
 

 

(naam en voornaam) ________________________________________________       klas _______ 

 
bestelt 

 aantal pakjes Totaal bedrag 

 

9 ronde pannenkoeken 

 

 

… 

 

X € 3/pakje =       … 

 

TOTAAL 

 

 

 

                                 …… 

 

En voegt hierbij  _________________   euro 
Indienen ten laatste op donderdagmorgen 6 februari 2020. Levering op woensdag 12 februari. 

De pannenkoeken kunnen zonder risico van kwaliteitsverlies ingevroren worden! 


