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Gemeentelijke Basisschool Oedelem

FEBRUARI 2020
Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren
over wat er zich op onze school afspeelt…

sociale vaardigheden/welbevinden

Sam, de robot
klas 4, 5 en 6
Met het escape spel ‘Sam de Robot’ hebben de kinderen
van het 4de, 5de en 6de leerjaar Sam geholpen met minder
piekeren. Hiervoor moesten de leerlingen voor 4
ingeklede kamers codes kraken, puzzels oplossen en
verbanden leggen.
De kinderen (van 10 tot 12 jaar) werden volledig
ondergedompeld in het verhaal. Enkel door samen te
werken kunnen ze Sam helpen.
Een escape spel rond piekeren ?!
Het escape spel legt de nadruk op het benoemen en
herkennen van piekeren. Ook komen kinderen te weten
waarover ze vaak piekeren. Daarnaast reikt het spel tips
aan hoe kinderen piekeren kunnen verminderen.
De radartjes van Sam draaien op volle toeren en hij kan
niet meer goed functioneren. Door samen aan
vaardigheden
als
communiceren,
samenwerken,
probleemoplossend vermogen en creativiteit te werken,
helpen de leerlingen Sam minder te doen piekeren.
veiligheid

Safety first
Het oudercomité
schonk onze
leerlingen deze
opvallende
fluohesjes voor
al onze
klasuitstappen!
Dankjewel

vorming

Pedagogische studiedag
vrijdag 7 februari
Voor de professionalisering van de leraren mag de school
tijdens
het
schooljaar
pedagogische
studiedagen
organiseren. De school schorst dan de lesactiviteit voor alle
leerlingen of voor een leerlingengroep. In het
basisonderwijs mogen 3 halve dagen of anderhalve dag
gespreid over het hele jaar ingezet worden.
Op 16 september 2019 werd een eerste studiedag
georganiseerd op niveau van de school. Met de
leerkrachten volgden we een STEMworkshop (i.s.m.
OVSG) met nadruk op ‘ontwerpend leren’.
Op 7 februari trekken we met het team naar het
Joblabo* te Roeselare.
* Joblabo Voeding zet de Vlaamse
voedingsindustrie
letterlijk
en
figuurlijk
in
de
vitrine.
De
voedingssector is immers één van de
motoren van de Vlaamse economie.

In de voormiddag breien we verder aan ons STEM verhaal
en focussen op ‘onderzoekend leren’ (i.s.m. OVSG).
’s Namiddags gaan we aan de slag in het doe- en
belevingscentrum. Het team stapt in de schoenen van
leerlingen en baant zich met het Talent4Food tabletgame
een weg door de waaier aan activiteiten in het Joblabo.
Tijdens het spel wordt het belang van technische beroepen
en technische vaardigheden in onze huidige samenleving
benadrukt. Het wordt ook duidelijk dat er voor elk wat wils
is in de voedingsindustrie en dat zowel mannen als vrouwen
er hun gading kunnen vinden in éénzelfde of uiteenlopende
functies.
De school ziet het dan ook als een van haar taken om een
brug te slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De kinderen hebben vrijaf en kunnen
terecht in de BKO ‘t Knipoogje

participatie

De hesjes worden op school bewaard. Om op een veilige
manier de weg naar en van de school af te leggen raden
we aan om ook dan een fluohesje te dragen. Leerlingen
kunnen daarom een (ander) hesje vragen aan de
klastitularis.

Oudercomité
3 februari
Het oudercomité groeit… Wens jij ook
deel uit te maken van een dynamische
groep ouders? Kom dan naar de volgende
vergadering op 2 maart 2020 om 20 u.

Bingo 2.0
15 februari vanaf 19 u.30

BINGO 2.0 wordt gezelliger, leuker en spannender dan de voorbije
11 edities. Met een prijzenpot van 1000 euro, een superprijs ter
waarde van 500 euro, een lekker hapje en/of streekbiertje en een
live-band kan uw avond niet meer stuk. Dus zet zaterdag 15
februari alvast in uw agenda. Dan resten u nog enkele weken om de
spelregels uit het hoofd te leren en om uw "BINGO"-schreeuw te
oefenen.
Breng zeker familie en vrienden mee voor een gezellige uitje …

Papadag

27 mei 2020
> Beste papa’s,
>
> Dit jaar nodigen wij jullie, papa’s, graag uit op
onze papa-dag.
> Deze gaat door op woensdag 27 mei 2020
tussen 10u en 12u.
> Hopelijk kunnen jullie zich op dit moment vrij
maken voor een leuke activiteit met jullie
kleuter.
> Wat we zullen doen, houden we nog even
geheim..
> Maar hou alvast deze datum vrij !!
>
> Groetjes,
> De kleuterjuffen
sport buiten de lesuren

Dans
5 februari
Sporthal den Akker Oedelem

MOEV* en de dienst sport van de gemeente
Beernem
organiseren
een
GRATIS
dansnamiddag voor alle klassen van het
lager. > L1, L2 en L3 van 13u 30 tot 14u 15
> L4, L5 en L6 van 14u 15 tot 15u
Praktisch:
- sportieve kledij, ev. drinkfles
- inschrijven kan via brief (juf Griet)
… herken je de papa?

* MOEV is de overkoepelende structuur en
netoverschrijdende instantie voor ‘Sport op
school en stimuleert sportbeoefening bij alle
leerlingen, ongeacht hun bekwaamheid.
sport tijdens de lesuren

Kronkeldiedoe
L1 en L2

17 februari
De Valkaart Oostkamp

Met delegatie JOSK monitoren
Met dé oudleerlingen die
15 jaar terug op de latten stonden én
met de 6de klas als eregasten

‘Kronkeldiedoe’ is een mannetje dat boordevol
energie langs verschillende oefeningen kronkelt
en veert. De kinderen doorlopen, net zoals
‘Kronkeldiedoe’, onder begeleiding van hun juf of
meester of andere medebegeleiders een
weldoordacht en gevarieerd parcours met telkens
nieuwe verrassende spelsituaties.

Een organisatie van oudercomité en leerkrachten
De opbrengst van deze avond wordt integraal gespendeerd aan
werkingsmiddelen voor de leerkrachten en leerlingen. De
verhoopte inkomsten maken het onder andere mogelijk om iedere
6deklasser hun eigen sneeuwavontuur te laten beleven tijdens de
sneeuwklassen.
Alvast een welgemeende dankjewel aan de vele sponsors!

Praktisch:
- bus om 12u 45; terug tegen 15u 45
- turnkledij, ev. drinkfles
- €3,5/ll. (komt op de rekening)

cultuur op school

‘De tuin van de walvis’
i.s.m. dienst cultuur van de gemeente Beernem
L1 en L2
Een toneelvoorstelling gebaseerd op de prachtvertelling van
meesterpointillist Toon Tellegen; over een walvis die een
tuin op zijn rug wil. Tot het zover is…
Een kruisbestuiving tussen live theater en luisterspel, een
levend schilderij met soundtrack en een VJ concert met
overhead.
Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de
walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat hij
daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op
weg.
Maar… waarom alsmaar meer en
groter willen? Leidt dat tot
bevrediging? Tot het grote geluk?
In deze allegorische vertelling
wordt ons consumptiegedrag op
een minzame manier onder de loep
genomen.
Toon Tellegen naar de hand van Stef De Paepe.
Tot leven gebracht door beeldduivel-doet-al Paul Contryn en
de stemmen van topacteurs als Tom Van Dyck, Ini Massez
en Stefaan Degand, ondergedompeld in de soundscape van
Pepijn Caudron zodat je verbeelding helemaal op hol slaat.
Praktisch: €4*/ll. (komt op de rekening)
*De school en de gemeente schieten bij in het restbedrag.
leeruitstap

5de leerjaar
Recht-vaardig
Op 6 februari volgen de 5de klassers de workshop
“rechtvaardig junior” in het gerechtsgebouw van Brugge.
De leerlingen ontdekken de werking van justitie door middel
van een rollenspel. Eerst wordt de workshop voorbereid in
de klas. De leerlingen bekijken een nagespeeld proces
waarbij een observatierooster de verschillende rollen van
de actoren in de verf plaatst.
In het gerechtsgebouw volgen ze de workshop. Begeleid
door een ervaren animator kruipen ze in de huid van één van
de verschillende actoren en spelen een fictief proces.
Daarna is er mogelijkheid om vragen te stellen aan iemand
vanuit het werkveld zelf.
Programma:

•
•
•
•
•
•
•

Op voorhand: in de klas de film bekijken en
bespreken
Dag van de workshop
Ontvangst in het gerechtsgebouw
Korte herhaling van de theorie aan de hand
van oefeningen
Voorbereiding rollenspel
Rollenspel
Ontmoeting met een magistraat of advocaat

Concrete afspraken (carpoolen) via de klastitularis.

cultuur op school

‘Nautilus’
i.s.m. dienst cultuur van de gemeente Beernem
L5 en L6
‘De zee is alles.
Haar adem is zuiver en rein.
Zij is het oneindige levende,
waar de mens nooit alleen is!
En daar…
20.000 mijl onder haar spiegel,
in het uitgestrekte reservoir van de natuur, verscholen
in de eeuwige stilte, vaart ze…
De Nautilus’

‘Nautilus’

is

een

verhaal

over

een

duikboot,

haar kapitein en hun missie!
In deze voorstelling interpreteert Theater Speelman de
klassieker ‘20.000 mijlen onder zee’ (Jules Verne).
Met elementen uit dit wondermooie verhaal vertelt
Speelman het epos vanuit haar eigen standpunt. De mens
van vandaag kijkt rond zich naar een steeds
krankzinniger wordende wereld. Wat, als de grootste
pessimisten onder ons profeten dreigen te worden?
Waar kunnen we in de toekomst nog naartoe als we zo
blijven omgaan met onze planeet. Terug naar de zee?,
daar waar we ooit vandaan kwamen?
Praktisch: €4*/ll. (komt op de rekening)
*De school en de gemeente schieten bij in het
restbedrag.
wo-STEM

Stroomkring XL
6-21 februari
Onze samenleving heeft nood aan technisch talent. Voor
veel kinderen is een keuze voor een technisch beroep
echter niet evident en vooral erg onbekend. Het is dus
hoog tijd om jongeren aan te moedigen om hun passie
voor techniek te ontdekken en hen te helpen de juiste
keuzes te maken in hun schoolloopbaan.
Met de larger-than-life doe-koffer Stroomkring XL
kunnen
jongeren
vanaf
tien
jaar zelfstandig
een oversized stroomkring bouwen. Zo maken ze kennis
met symbolen en schema’s, geleiders en isolatoren en
serie- en parallelschakelingen.
Er is met de bijgeleverde fiets ook
een wedstrijdje mogelijk om de lamp
zo
snel
mogelijk
te
doen
branden. Ideaal
edutainment dus
voor in de klas tijdens de
technieklessen.

WELKOM aan alle peuters en mama’s en papa’s die weldra naar school kunnen…

studieoriëntatie

6de leerjaar
‘Op stap naar het secundair’
Aan het eind van de lagere school maken de
zesdeklassers een belangrijke studiekeuze.
Hierin worden leerlingen en ouders begeleid
door de school en het CLB;
- via een lessenpakket (i.s.m. CLB) ‘Op stap naar het secundair’
- via leeruitstappen en doedagen: VLAJOtalentenstage, …
- via schoolbezoeken: Spermalie, St.-Lutgart, LTI, …
- via info- en contactmomenten
6/02: 19u: ouderinfoavond, CC De Rostune Sijsele
17 en 18/02: oudercontactavond BASO fiche*
18/02: in de klas
*De BaSo-fiche is een formulier met meer uitgebreide
informatie dan het schoolrapport. Het vergezelt de leerling bij
de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Het
doel is de secundaire school te informeren zodat deze optimaal
kan inspelen op de zorg en ondersteuning die in het
basisonderwijs werd geboden.

Ben je op zoek naar een studierichting, een richting die goed bij
je kind past en die hem/haar alle kansen geeft voor zijn/haar
toekomst.
Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is
bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, …
kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve,
onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele
https://www.onderwijskiezer.be
onderwijslandschap.
6de leerjaar
M.E.G.A.= Mijn Eigen Goed Antwoord
De jeugd, een belangrijke doelgroep om drugsmisbruik en
risicogedrag preventief aan te pakken. MEGA is een
vormingspakket afgestemd op leerlingen van het zesde
leerjaar. De politie geeft twee lessen : één over veiligheid en
één over drugs.
Via een lessenpakket worden de leerlingen geoefend in:
1. het herkennen van sociale druk en stress;
2. het assertief reageren op ongewenste
voorstellen en groepsdruk;
3. het doeltreffend leren contacteren van
hulpverleningsinstanties.
Het project is een samenwerkingsverband tussen
drie partners waarbij elke partner instaat voor een
deel van de lessen :
1. de basisscholen;
2. de Centra voor Leerlingenbegeleiding;
3. de lokale politie.

leeruitstap

6de leerjaar
GENT
Stadswandeling ‘Recht door de stad’, Vredeshuis &
inleefatelier ‘Guatemala’, studio Globo
11 februari
Iedereen heeft recht op een fijn leven op een
gezonde planeet, net zoals recht op onderwijs, op
gezonde lucht, op een eigen mening, op spelen …
Doorheen twee verschillende activiteiten worden de
leerlingen van de 6de klas geconfronteerd met
mensen-/kinderrechten.
 Vm.: kinderrechtenwandeling ‘Recht door de
stad’;
Tien sites in de oude volkswijken rond het
Gravensteen vormen evenveel aanknopingspunten
om de kinderrechten uit de doeken te doen. Het
verleden wordt hierbij onder de loep genomen,
maar tevens wordt benadrukt dat vele
kinderrechten die bij ons in het Noorden een
verworvenheid lijken, in het Zuiden helemaal niet
vanzelfsprekend zijn. Dat 'rechten' niet saai
hoeven te zijn, bewijst deze puzzelwandeling
‘Recht door de Stad’.
 Nm.: inleefatelier ‘Guatemala’
Na de voorbereiding in de klas nemen de
leerlingen deel aan een inleefatelier. Ze kruipen
in de huid van een Guatemalteek. In levensechte
decors ervaren de jongens en meisjes het
dagelijkse leven van Guatemala.
Planning:
8:10: verzamelen Aalter station
8:24: vertrek Aalter
8.51: aankomst Gent
9.30 : stadswandeling
12:00: picknick
13.00: inleefatelier – studio Globo
16:00: einde inleefatelier
16:41: vertrek Gent
17:14: aankomst Aalter
Praktisch:
− trein: door de werken in Beernem, opteren we
voor een vertrek in Aalter > carpoolen
− rugzak met:
> picknick, drank, gezond tussendoortje,
> fluojas
> naamkaartje (zie werkboek Guatemala).

MilieuzorgOpSchool

Dikke truiendag
dinsdag 11 februari
Meer biodiversiteit helpt het klimaat !
Onze planeet is één grote levende
machine, waarin alle onderdeeltjes
samenhangen. Om goed te blijven draaien
heeft
ze
zowel
planten,
kleine
organismen, insecten als dieren nodig.
Als er te veel planten en dieren
uitsterven, dan vallen er te veel
tandwieltjes uit onze levende machine.
We spreken dan van een groot verlies
aan biodiversiteit en daardoor raakt het
klimaat helemaal uit balans. Om dat te
vermijden werken we dit jaar aan
springlevende natuur.

Carnaval ‘recycling is the future’ i.s.m. Trashbeatz
donderdag 20 februari
Via een samenwerking met De Bevertjes komen ook onze leerlingen in
contact met kinderen met specifieke zorgbehoeften. Waarden als
tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar en respect voor verschillen
worden in praktijk gebracht.
De werkgroep met onze juf Shirley en
meester
Michiel
organiseren
het
gezamenlijke carnavalsgebeuren.
Praktisch:
thema:

‘Trashbeatz’

of

‘er

zit

muziek

in

afval’;

> Trashbeatz verzorgt hiervoor workshops in de klas waarbij de
leerlingen slaggwerkinstrumenten maken en muziekstukjes componeren
kledij:

we

recyclen

en

gebruiken

oude

kledingstukken

> verkiezing van de top 3 van leerlingen met de origineelste outfit
13.30: start rondgang
> GBS De Notelaar, Knesselarestraat, richting Knesselare, naar de
Oudezakstraat > Markt > verderzetting tocht naar De Notelaar voor
pannenkoekenbuffet
de politiedienst staat in voor de begeleiding van de stoet
er wordt enkel zelfgemaakte confetti van gedroogde bladeren

Doe mee,
want
meer biodiversiteit
helpt het klimaat!

2020 = schrikkeljaar
Een schrikkeldag wordt aan bepaalde
jaren toegevoegd omdat het jaar niet
precies 365 dagen telt, maar ongeveer
365 en een kwart. De maand februari
krijgt dan een extra dag, namelijk
29 februari.

gestrooid
de vrijwillige pannenkoekenbakkers verzorgen het
pannenkoekenbuffet
het oudercomité helpt bij de bediening …
Valentijn
14 februari
Cupido of Amor is in de Romeinse mythologie de goddelijke,
eeuwig jonge zoon van Venus, de godin van de liefde, en haar
minnaar Mars. Cupido wordt meestal afgebeeld als een
naakt, mollig jongetje met vleugeltjes en een pijl-en-boog.

Safer Internet Day
11 februari
Safer Internet Day is de jaarlijkse dag voor een beter internet, georganiseerd over de hele wereld.
Meer dan 110 landen werken samen om van het internet een veilige, creatieve en leuke plek te maken,
voor iedereen!
Onze kinderen en jongeren vormen tot kritische digitale burgers met een positieve visie op digitale
media…
Enkele tips…

Kalender februari 2020
-

Vlaamse Week tegen pesten: 14/02 t.e.m. 21/02 (https://kieskleurtegenpesten.be/)

TEAM

LEERLINGEN / OUDERS

zaterdag

1



zondag

2



Lichtmis




Kranten in de klas
20.00: oudercomité


maandag

3



dinsdag

4

Studiedag STEMbasisnet,
Arteveldehogeschool Gent > juf Greet en
meester Michiel
9.00-12.00: infomoment REO veiling
Roeselare > directeur
Studiedag Train The Trainer STEMcheck, CEGO KU Leuven, Kortrijk >
directeur


woensdag

5

donderdag

6

vrijdag

7

zaterdag

8

zondag

9



9.30: CLB/klassenraad L6: baso-fiche



Pedagogische studiedag STEM
‘Onderzoekend leren’ + workshop, Joblabo,
Roeselare




maandag

10


dinsdag


12

donderdag

13




vrijdag

Zorgoverleg
8.40: K3
10.40: peuter
13.30: CLB overleg

11

woensdag

14

Safer Internet Day
12.45: leerlingenraad
13.30: bibbezoek
13.30: L1 en L2: toneelvoorstelling, OC De
Kleine Beer i.s.m. dienst cultuur
 Nm.13.30-15.15: MOEV: ALLE lln. lager:
dansnamiddag, danszaal Den Akker Oedelem
1ste sessie: L1, L2, L3: 13u30 tot 14u15
2de sessie: L4, L5, L6: 14u15 tot 15u00
Inschrijven via juf Griet of klastitularis (zie brief)
 Stroomkring XL
 10.30: L5 en L6: toneelvoorstelling, OC De
Kleine Beer i.s.m. dienst cultuur
 L5: 13.00-16.00: leeruitstap ‘Recht-vaardig’,
Brugge (afspraken via klastitularis)
 Krinkelement
 19.00: ouderinfoavond CLB ‘Naar het
middelbaar’/studieoriëntatie, CC De Rostune,
Sijsele
 VRIJAF leerlingen






9.00-12.00: netwerk ‘Begrijpend
luisteren’, wereldhuis Roeselare > juf An
en juf Els B.
Zorgverleg:
9.30: K1
10.40: K2

10.00-12.30: eucharistieviering +
vormselcatechese 2






Actiedag: Dikke Truiendag
Safer Internet Day
L6: leeruitstap, Gent
vm.: 9.30: stadswandeling ‘Recht door de stad’,
Vredeshuis
nm.: ‘Guatemala’ Studio Globo




L6: bezoek St.-Lutgart i.f.v. studieoriëntatie
Pannenkoeken bedeling



L6: vm.: CLB medisch onderzoek, Brugge




Valentijn 
Zwemmen: K3, L3 en L6 (8)
Turnen:

zaterdag

15

zondag

16


maandag

17

18

woensdag

19

donderdag

20

vrijdag

21

zaterdag

22

zondag

23

maandag

24

dinsdag

25

woensdag

26

donderdag

27

vrijdag

28

zaterdag

29

19.30: Bingo 2.0 met live optreden van ‘The
Limelights’



13:10: L6: M.E.G.A. (les 1 en 2) i.s.m. politie
Het Houtsche
12.45/13.15: L1 en L2 sportnamiddag
‘Kronkeldiedoe’, De Valkaart Oostkamp
L6: CLB toelichting ‘Naar het
middelbaar’/studieoriëntatie (in de klas)
Vm.: L1 en L5: CLB: vaccinatie (op school)
12.45: leerlingenraad




dinsdag











Stagiairs


10.00-11.00: zorgoverleg L1, Spermalie
Brugge
14.00: scholenoverleg gemeentebestuur
Beernem



13:30: carnavalsstoet




Krinkelement (L1 en L3)
Zwemmen: K3, L3 en L6
Turnen:

Krokusvakantie t.e.m. zondag 1 maart 2020

Emmy Ryckaert
Danaë Platteau
Nel Dyselinck
Myriam Defonteyne



19.00: Aswoensdag, viering St.-Lambertus



Schrikkeldag

L3
L4
L5 (L2)
kleuter

maandagen 3, 10, 17/02
maandagen 3, 10, 17/02
maandagen 3, 10, 17/02
diverse data
Hanssens Catering
Lange Ambachtstraat 32
BE-9860 OOSTERZELE
Vrijdag 07/02/20

Maandag 03/02/20

Dinsdag 04/02/20

Donderdag 06/02/20

Kervel-preisoep

Tomatensoep

Jardinièresoep

Rundsbouletten in groentesaus
Puree

Hokifilet in mosterdsaus
Gestoofde wortelschijfjes
Rijst

Varkensgebraad
Duivelse saus
Prinsessenbonen
Aardappelnootjes

VRIJAF
Pedagogische studiedag

Maandag 10/02/20

Dinsdag 11/02/20

Donderdag 13/02/20

Vrijdag 14/02/20

Landbouwerssoep

Seldersoep

Tomatengroentesoep

Crecysoep

Cordon bleu
Bloemkool
Puree

Gevogelterollade
Gevogeltesaus
Rode kool
Gekookte aardappelen

Kippennootjes
Veenbessensaus
Perziken
Gekookte aardappelen

Hesp in kaassaus
Macaroni

Maandag 17/02/20

Dinsdag 18/02/20

Donderdag 20/02/20

Vrijdag 21/02/20

Preisoep

Tomatengroentesoep

Tomatensoep

Jardinièresoep

Bolognaise
Geraspte kaas
Spaghetti

Visfilet in brévalsaus
Spinaziepuree

Vegetarische vol-au-vent
Groentenmix
Frieten

Kippenhaasje
Gevogelteroomsaus
Appelmoes
Gekookte aardappelen

Maandag 24/02/20

Dinsdag 25/02/20

Donderdag 27/02/20

Vrijdag 28/03/20

Krokusvakantie t.e.m. zondag 1 maart 2020

Voor mijn Valentijn ………………………………………………

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.

klas _______

(naam en voornaam) ________________________________________________
bestelt

aantal pakjes
9 ronde pannenkoeken

…

Totaal bedrag
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!

klas _______

(naam en voornaam) ________________________________________________
bestelt

aantal pakjes
9 ronde pannenkoeken

TOTAAL

…

Totaal bedrag
X € 3/pakje =

…

……
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!

Carnaval
2020
donderdag 20 februari
Voor het carnavalsfeest maken we een stoet met de kinderen van De Bevertjes én smullen we lekkers en
zingen we uit volle borst… Maar, ook dit jaar bieden we geen taartenbuffet aan, want we kiezen voor
pannenkoeken. Misschien heeft u een heerlijk receptje en wil u ons een voorraadje aanleveren, vul dan snel
dit strookje in en bezorg het vóór 14/02 aan de school terug….

De mama / papa / oma / opa / andere ( … )
van (naam en voornaam) _____________________________________

klas _______

wil ………………... (aantal) pannenkoeken bakken én op 20 februari afleveren op school, voor het
carnavalsfeest!

