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Genoten jullie ook zo van de herfstzon en de deugddoende 
vakantie?  

Wij alvast wel.  
We zijn helemaal klaar om samen met jullie de weg af te leggen tot 

aan de kerstvakantie.  
Er staat nog heel wat op het programma. 

 
 

 
Vrijdag 18/11 

Vanaf 18u 

WARME OPROEP tot inschrijven voor het SPAGHETTI-FEEST! 
Jij komt toch ook om samen met je vrienden, juf en meester 
spaghetti te eten ? Inschrijven is nog mogelijk tot en met vrijdag 
11/11. 
Kan je er niet bij zijn. Geen nood, je kan de heerlijke sauzen ook 
bestellen om af te halen op 18/11 tussen 15u30 en 17u30. 

Je vindt het strookje hier onderaan. 

 
 

 

OUDERCONTACT 
Je wordt uitgenodigd tot een gesprek met juf of meester  

op dinsdag 22/11 OF donderdag 24/11. 
Begin volgende week krijg je een uitnodiging om digitaal in te 

schrijven.  
 

 
 

KALENDER  
vrijdag 11/11: GEEN school 
woensdag 23/11: GEEN school voor de kinderen 
                                  juffen en meesters hebben studiedag 
vrijdag 02/12: de Sint komt op bezoek 
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Basisschool Crombeen     Iedereen welkom! 

Spaghetti avond 
Een gezellig samenzijn ten voordele van onze school 

Vrijdag 18 november vanaf 18u 

 
 
Inschrijven kan door dit strookje af te geven aan de leerkracht met het gepaste geld in een 
envelop, of door online in te schrijven (zie QR code) en het gepaste bedrag over te schrijven  
op rekeningnr: BE23 7360 7346 0891 met de vermelding ‘spaghetti-avond (naam kind)’.  
Afhaalporties kunnen 18 november (tussen 15u30 en 17u30) worden meegenomen. 
Inschrijven kan tot 11 november. 
 
 
……….....…….....…….....…….........……………………… (naam kind) uit klas ……….........………...……… 
 
 

□ Schrijft in voor de spaghetti-avond: 

 
………….. volwassenen × 15€ = …………..€ 
 
………….. kinderen (-12j) × 7€ = …………..€ 
 
 

 

□ Bestelt graag afhaal-saus (0.5kg per portie): 

 
Bolognaise ………….. porties × 7€ = … ………..€ 
 
Vegetarisch …………..porties × 7€ = …………  .€ 
 
Carbonara ………… .. porties × 7€ = ……… …..€ 

TOTAAL = …………………………………………€ 

 



 

 

 


