
 VRIJE BASISSCHOOL - DE PAREL  

 

BESTELBRIEFJE EETMALEN EN DRANKJES 2022-2023 
 

Indien er wijzigingen zijn tijdens het schooljaar, breng dan het 
secretariaat hiervan op de hoogte. 

 

Naam : ………………………………………………………………………………………………………….. Klas : ………………… 

            

 

DRANK SPEELTIJD ma, di, woe, do, vrij 

Melk : € 0,50  

Alpro sojamelk : € 0,90  

 

WARM MIDDAGMAAL (soep inbegrepen) ma di do vrij 

KS : € 3,20  - LS : € 4     

Plat water en spuitwater worden gratis aangeboden. Zelf drank meebrengen is niet toegelaten ! 

 

DRANK BIJ BOTERHAMMEN ma di do vrij 

Soep : € 0,75     

Melk : € 0,50     

Alpro sojamelk : € 0,90     

Plat water en spuitwater worden gratis aangeboden. Zelf drank meebrengen is niet toegelaten ! 

 

 ma di do vrij 

Mijn kind gaat over de middag naar huis eten     

 

De kinderen mogen een herbruikbare fles gevuld met water meebrengen om te drinken op volgende 

momenten :  

- Tijdens de lesuren 

- Tijdens de speeltijd voor- en namiddag 

- In de voor- en naschoolse opvang 

 

Datum : ………………………………………………………   Handtekening : …………………………………………. 
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