
Ontbijtactie
Op zondag 13 februari 2022 organiseert de Ouderraad van GVB 
Tielrode ontbijt aan huis ter gelegenheid van valentijn. 
Meer informatiie over de inschrijvingen en het 
ontbijtpakket kan u terugvinden op de achterzijde.

Vrije Basisschool Tielrode
Kaaistraat 1 • 9140 Tielrode • tel 03/771 08 43



Ontbijtactie
Voor het ontbijt zijn er verschillende formules mogelijk:

• Valentijn ontbijt 
Ontbijt voor 2 personen met o.a. een fles cava ............................30 euro 

• Standaard ontbijt  
Ontbijt voorzien voor één volwassene ..........................................12 euro 

• Kinderontbijt 
Ontbijt voorzien voor 1 kind ............................................................6 euro

Wat zit er in uw pakket?
• Valentijn ontbijt voor 2 personen 

Met o.a. een fles cava, drankjes, broodjes, charcuterie, yoghurt, fruit en vele  
andere (zoete) verwennerijen.

• Standaard ontbijt voor 1 persoon
Met o.a. drankjes, broodjes, charcuterie, yoghurt, fruit en vele andere  
(zoete) verwennerijen...

• Kinderontbijt
Voor 1 kind met o.a. drankjes, broodjes, charcuterie, yoghurt, fruit en nog 
andere lekkere kindvriendelijke ontbijtproducten.

Wil u graag nog extra pakketjes voor familie, vrienden, buren,... bestellen? 
Schrijf gerust online in of vraag extra inschrijvingsstrookjes aan de juf of 
meester.

ALLE INSCHRIJVINGEN KUNNEN TOT EN MET 2 FEBRUARI 2022  
ONLINE GEBEUREN OF BINNEN GEBRACHT WORDEN OP SCHOOL.

Wij garanderen een corona proof pakket met alle nodige voorzorgsmaat-
regelen. Indien deze actie geannuleerd zou worden kan u kiezen voor een 
voucher of een terugbetaling.

Inschrijvingsstrookje
Algemeen
Uw Naam:  ......................................................................................................
Kind op school?
 Nee
 Ja, naam + klas oudste:  .........................................................................

Adres:  ............................................................................................................
Telefoon:  ........................................................................................................
Uw mail adres:  ...............................................................................................  

(U krijgt een bevestiging van uw bestelling via mail.)

Aantal pakketten in totaal

Aantal Valentijn  x 30 euro Bedrag: euro

Aantal Standaard  x 12 euro Bedrag: euro

Aantal Kind  x 6 euro Bedrag: euro

Totaal: euro

Betaling
 cash in enveloppe met gepast geld
 via online inschrijving en overschrijving op rekeningnummer  

BE18 0689 0242 3965 met melding: ontbijt: familienaam + telefoonr.  
(Kijk op www.ouderraad-gvbtielrode.be/ontbijtpakket  
of scan de QR-code.) 

Levering 
 aan huis in groot Temse, Waasmunster, Sint-Niklaas en Belsele.  

Vanaf 07u30 
 af te halen op school tussen 7u30 en 9u30. 

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds bereiken op  
ouderraad@basisschooltielrode.be


