
VRIJE KLEUTERSCHOOL 'TER DREEF' Gasthuisstraat 15
Tel : 052/37.28.27 1785 Merchtem

Schooljaar  2017-2018
SEPTEMBER - OKOTOBER

Naam, voornaam :
Klas:

Gelieve dit bestelformulier per kerende met uw kind naar school mee te geven.

U krijgt 2-maandelijks een bestelformulier, u noteert enkel de aantallen, daarna krijgt u een gedetailleerde factuur.
Na ontvangst van de factuur vragen wij binnen de 8 dagen te betalen,vergeet de gestructureerde mededeling niet!
Gelieve het gefactureerde bedrag NIET te wijzigen. Eventuele aanpassingen (bvb.afwezigheden in mindering brengen)
 noteren op volgende bestelformulier; dit wordt dan verrekend bij de volgende factuur.Dank bij voorbaat!

AANTAL

1. Kaarten voor- en naschoolse opvang  (€ 22 / kaart) :

2. VOORMIDDAG (39 dagen)
AA-melk  (€ 0,60) :
Chocomelk   (€ 0,60) :
Plat water  (€ 0,50) :
Appelsap  (€ 0,60) :
Sinaasappelsap (€ 0,60) :
Apple-fun  (€ 0,60) :

9  woensdagen = fruitdag enkel plat water (€ 0,50) : _________

3. MIDDAG  (31dagen )

Middagtoezicht (€ 0,80) :
Warme maaltijden   (€ 3,20) :

(met soep en als drank kraantjeswater inclusief)
Dranken middag: Chocomelk  (€ 0,60) :

Melk  (€ 0,60) :
Plat of bruisend water (€ 0,50) :
Appel/Sinaasappelsap (€ 0,60) :
Soep  (€ 0,60) :

4. NAMIDDAG (31 dagen)
Appelsap  (€ 0,60) :
Sinaasappelsap (€ 0,60) :
Apple-fun  (€ 0,60) :
Plat water  (€ 0,50) :

5. JAARABONNEMENTEN (niet verplichte aankoop)
Doremini + Kid'i (peuterklas en 1e kleuterklas) € 35 O

Doremix + Kid'i (2e kleuterklas) € 35 O
Doremi + Kid'i (3e kleuterklas) € 35 O

6. ONKOSTEN VERPLICHTE UITGAVEN  1e trim. 15 euro X

7. MEDEDELINGEN
Kriebeldag (luizencontrole) : maandag 4 september
Klassikaal oudercontact: 
   woensdag 13 september: 2e en 3e kleuterklas
   donderdag 14 september: onthaalklas + 1e kleuterklas
Binnenspeeltuin Kids Dream (boterhammen meebrengen): vrijdag 29 september

HERFSTFEESTEN: zaterdag 30 september en zondag 1 oktober WELKOM!
VERLOFDAG: maandag 9 oktober GEEN OPVANG !
Bezoek Planckendael onthaalklas: Dinsdag 17 oktober  
Herfstvakantie: maandag 30 oktober - vrijdag 3 november

Handtekening van de ouders,

 


