
 
         
      

 
 

 
Schoolfeest : uitnodiging en inschrijving    20 mei 2016 
 
 
Beste ouders, beste leerlingen, 
 
Het is weer bijna zover…. Het schoolfeest van basisschool Triangel komt er aan! Op 
zaterdag 4 juni 2016 staan de deuren van onze school weer voor jullie open!  
 
Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert de ouderraad die dag een heus eetfestijn. Na 
het overweldigend succes van vorig jaar zal het buffet weer worden verzorgd door traiteur 
Quebak. Dit jaar hebben wij gekozen voor een Bruegheltafel! 
Er wordt gegeten in één shift tussen 16.30u en 18.00u. 
Kom samen met ons genieten van tal van lekkernijen zoals 
drumsticks met appelmoes, witte en zwarte pensen, 
frikadellen met krieken, ribbetjes in ajuinsaus, paté en 
Ardeense ham, tomaat en mozzarella, vegetarische pasta, 
een aantal kaassoorten en een assortiment van broodjes met 
botertjes,…  een lekker glaasje en een gezellige babbel! 
Er is vast en zeker voor elk wat wils! (Een aantal van deze 
gerechten zijn lactosevrij of vegetarisch.) 
 
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen om er samen een geslaagde editie van te 
maken! En niet vergeten: de opbrengst gaat volledig naar onze kindjes uit de kleuter en 
lagere school! 
 
Loopt het water jullie ook al in de mond … schrijf dan snel in door onderstaand strookje in te 
vullen! 
 
Alvast bedankt en tot dan! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inschrijvingsstrookje – Breugheltafel 
 

De ouders/familie van ………………………………………………… uit …....……… klas 
zullen met ….. personen aanwezig bij de Breugheltafel op zaterdag 4 juni 2016 
tussen 16.30u tot 18.00u. 
 
0 kindjes tot 2 jaar GRATIS aantal : ………………..  
0 kinderen 3 tot 5 jaar:  8 euro aantal : ……………….. TOTAAL: ………… euro 
0 kinderen 6 tot 12 jaar: 8 euro aantal : ……………….. TOTAAL: ………… euro 
0 volwassenen : 15 euro  aantal : ………………..      TOTAAL: ………… euro 
 
* Strookje en gepast geld afgeven (in envelop met naam en klas) aan de 
klasleerkracht ten laatste op 27 mei 2016. Dankjewel!         
 

Handtekening ouders  


