
 

‘Start de dag met een lach’ - ontbijt 
 

Beste ouders, sympathisanten, buurman, kennis,…   
wil jij je geliefde partner, gezinslid, (groot)ouder,… verrassen  
of zelf genieten van een lekker ontbijt op zondag 14 februari? 
 
Dan kan de ouderraad van Lommel-West je daarbij helpen! 
 
Geniet samen op zondag 14 februari 2021 van een lekker ontbijt  
door in te schrijven en te betalen bij de klasleerkracht  
voor 22 januari 2021! 
 
Wat vind je terug in die overheerlijke ontbijtmand? 

 
Volwassene  –  16 euro per persoon 
 

 Kind  –  8 euro per persoon 

• fruitsap  • chocomelk 

• koffie + thee  • 1 sandwich 

• 1 keizerbroodje + 1 pistolet  • 1 donut 

• 1 chocobroodje + 1 croissant  • 1 chocobroodje 

• 1 kleine muffin  • verschillende garnituren 

• verschillende garnituren  • gekookt ei 

• gekookt ei  • kinderyoghurt 

• yoghurt + fruit  • doosje ontbijtgranen 

• verrassing  • verrassing 

 
Wil je je ontbijt nog wat extra ‘pimpen’ en er een cava-ontbijt van maken? 
Dan kan dit ook! Voor 8 euro bezorgen wij er graag nog een fles cava bij! 
 
Je kan je ontbijt komen afhalen op de school van je kind (beide afdelingen!) 
(let wel op dat je het strookje invult voor de juiste afdeling op de volgende bladzijde!). 
Woon je binnen een straal van 10 km rond de school, dan kan het ontbijt mits een meerkost van 2 
euro geleverd worden aan huis. 
 
Leveringen gebeuren tussen 8u00 en 9u30 of tussen 9u30 en 10u30. 
Afhalen kan tussen 8u00 en 10u00. 
 
Wil je de manden op meerdere adressen laten leveren? Dat kan! Neem dan gewoon een kopie van 
dit blad of vraag een extra formulier aan de leerkracht. 
 
De opbrengst zal gebruikt worden voor de verdere aankleding van de speelplaatsen. 
Alvast bedankt voor uw steun! 
 
De ouderraad van Lommel-West 

 



 

Ja, ik bestel een ontbijtmand en kom hem ZELF ophalen op HEESERBERGEN. 
 

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

 
Volwassenen Aantal: ………… X 16 euro = ……………………….. 

Kind Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Fles cava Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Totaal te betalen ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, ik bestel een ontbijtmand en kom hem ZELF ophalen op WERKPLAATSEN. 
 

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

 
Volwassenen Aantal: ………… X 16 euro = ……………………….. 

Kind Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Fles cava Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Totaal te betalen ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ja, ik bestel een ontbijtmand en laat graag LEVEREN tussen 8h00 en 9h30. 
 

 
Naam kind: ……………………………………………………….. Klas: …………………… 
 
Wil zijn ontbijtmand graag ontvangen tussen     8h00 en 9h30   .  
     

Volwassenen Aantal: ………… X 16 euro = ……………………….. 

Kind Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Fles cava Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Leveringskosten ….. 2 euro…..….. 

Totaal te betalen ……………………….. 

 
Leveringsadres:    ..........................................................................  
  ..........................................................................  
  ..........................................................................  
 
Telefoonnummer:   ......................................  
 
 

Ja, ik bestel een ontbijtmand en laat graag LEVEREN tussen 9h30 en 10h30. 
 

 
Naam kind: ……………………………………………………….. Klas: …………………… 
 
Wil zijn ontbijtmand graag ontvangen tussen    9h30 en 10h30   .  
     

Volwassenen Aantal: ………… X 16 euro = ……………………….. 

Kind Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Fles cava Aantal: ………… X 8 euro = ……………………….. 

Leveringskosten ….. 2 euro…..….. 

Totaal te betalen ……………………….. 

 
Leveringsadres:    ..........................................................................  
  ..........................................................................  
  ..........................................................................  
 
Telefoonnummer:   ......................................  
 

Indien je je mand wilt schenken aan iemand,  
mag je onderstaand kaartje invullen en voegen wij dit toe aan je mand: 
 
 
 
 
 Deze mand werd u vriendelijk aangeboden door:     
 
 ………………………………………………………………………..…. 
 
     Eet smakelijk! 
 


