
 

 

 

Reserveren via www.ouderraad-kloosterschool.be 
Voor meer informatie: zie ommezijde. 

 

 

http://www.ouderraad-kloosterschool.be/


Inschrijvingsformulier eetfestijn Kloosterschool 

We werken met VOORINSCHRIJVINGEN en VOORAFBETALING. 

Voorinschrijving 

 Via de website www.ouderraad-kloosterschool.be 
U kiest uw uur en menu en het aantal drankkaarten. U logt in met uw e-mailadres of via één van de 
sociale netwerken (Facebook, Twitter, … ). Daarna krijgt u per mail de bevestiging van uw inschrijving 
met betalingsinstructies en een inschrijvingsnummer. 

 U kan eventueel ook onderstaand inschrijvingsformulier ingevuld via de juf aan de Ouderraad 
terugbezorgen. Opgelet: de online inschrijvingen worden sneller geregistreerd en hebben dus 
voorrang! 

Betaling 

Via overschrijving op rekeningnummer BE92 7370 3260 9423 van de Ouderraad Kloosterschool 
met vermelding van 

  uw inschrijvingsnummer verkregen via de bevestigingsmail, 
  de naam en klas van uw kind(eren), indien die bij ons op school zitten. 

Om lange wachttijden aan de kassa te vermijden en uw inschrijving vlotter te kunnen afronden, vragen 
we om vóór 12 oktober in te schrijven en het totaalbedrag over te schrijven. 

Gelieve het uur aan te duiden dat u wenst te komen eten (plaatsen zijn beperkt). 

 11.30u 

 13.30u 

 17.00u 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

ouder van zoon/dochter ………….………………………………………………………........................... in klas ……..……………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… Tel.: ……….……………….………… 

Voor vragen of als u wilt helpen vóór/tijdens/na het eetfestijn kunt u mailen naar 
ouderraad.kloosterschool@gmail.com of bellen naar 0476 91 06 93. 

Menukeuze incl. frietjes met mayonaise Volwassene = € 16 Kind = € 9 

varkenshaasje met peperroomsaus € 16 x ……… € 9 x …….. 

varkenshaasje Blackwell € 16 x ……… € 9 x …….. 

varkenshaasje met champignonsaus € 16 x ……… € 9 x …….. 

varkenshaasje natuur € 16 x ……… € 9 x …….. 

warme zalm met vispreisaus € 16 x ……… € 9 x …….. 

balletjes in tomatensaus € 16 x ……… € 9 x …….. 

Koffie of thee met taart € 4,00 x ……    

Drankkaart € 10 x …..  

TOTAAL € ………………….  
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