
Inschrijvingen uiterlijk tegen 19 oktober, a.u.b. 
We werken met VOORINSCHRIJVINGEN en VOORAFBETALING omwille van 
de vlottere verwerking van de vele inschrijvingen en praktische overwegingen 
voor Feestzaal De Snip naar aantallen toe.  
1. Inschrijving  
Ø of via de website www.ouderraad-kloosterschool.be - evenementen – 

eetfestijn. U vinkt uw menukeuze aan en het aantal drankkaarten. U geeft uw 
emailadres in of u logt in via één van de sociale netwerken (Facebook, 
Twitter, … ). Dan krijgt u per mail de bevestiging van uw inschrijving en een 
inschrijvingsnummer.  

 

Ø of door onderstaand inschrijvingsformulier ingevuld via de juf aan de 
Ouderraad terug te bezorgen. Dan schrijven wij u online in.  
 

2. Betaling via overschrijving op rekening van de Ouderraad Kloosterschool   
BE92 7370 3260 9423 met vermelding van 
Ø of uw inschrijvingsnummer van de site. 
Ø of de naam en klas van uw kind(eren), indien die bij ons op school zitten. 

U krijgt dan een bevestiging van ontvangst van uw overschrijving. Om lange 
wachttijden aan de kassa te vermijden en uw inschrijving vlotter te kunnen 
afronden, vragen we om vòòr 19 oktober het totaal bedrag over te schrijven.  

 
Voor vragen rond uw inschrijving kunt u terecht bij Marie Helene Van Praet – 
Tytgat 0474 25 17 61 of per mail op ouderraad.kloosterschool@gmail.com . 

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

Inschrijvingsformulier eetfestijn Kloosterschool 

 
Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………., ouder van zoon/dochter    
 
…………….…………………………………………………………………………………..................................................…..in klas: …………………… 
 
mail: …………………………………………………………………………………………………………………………tel: ………………………….……………  

Menukeuze incl frietjes met mayonnaise Volwassene = € 15 Kind = € 9 
varkenshaasje met peperroomsaus € 15 x ……… € 9 x …….. 

varkenshaasje met Provençaalse saus € 15 x ……… € 9 x …….. 

varkenshaasje met champignonsaus € 15 x ……… € 9 x …….. 

varkenshaasje natuur € 15 x ……… € 9 x …….. 

warme zalm met vissaus € 15 x ……… € 9 x …….. 
balletjes in tomatensaus € 15 x ……… € 9 x …….. 

Koffie / thee met taart € 3,50 x ……    

Drankkaart € 10 x …..  

TOTAAL € ………………….  


