
 

A. ALGEMEEN- BESTELFORMULIER  
 

 
NAAM KIND……………………………………………………………….KLAS : ………………. 
 

Wil aanduiden wat uw kind mag verbruiken en bestellen. De afrekening zal steeds gebeuren via factuur. De kinderen 
brengen geen geld mee naar school. 
 

De schoolfactuur 
Via domiciliëring  ja, wenst een domiciliëring aan te vragen  iban BE_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ BIC ____________ 
 

    bezit reeds een domiciliëring 
 

    neen, via overschrijving 
 

Digitale factuur   ik ontvang reeds mijn schoolfactuur digitaal 
 

    ja, ik wens mijn schoolfactuur digitaal te ontvangen e-mail ___________________________ 
 

    neen 
 
Middagmaal kleuters € 3,00 lager € 3,50 
 
 mijn kind neemt altijd of soms warme maaltijden. (indien ‘soms’ : leerkracht op de hoogte brengen via heen-en-weer-schrift of agenda). 

 
 

Dranken kleuter/lager : soep/water/chocomelk/(sinaas-appelsap/ice-tea (zonder toegevoegde suikers)). € 0,50. 
 

 mijn kind mag een drankje krijgen bij de boterhammetjes. (duid aan a.u.b.) 
 
 mijn kind mag geen drankje krijgen bij de boterhammetjes/ neemt zelf een drankje mee van thuis (duid aan a.u.b.) 
 

 mijn kind mag een drankje krijgen bij de warme maaltijd. (duid aan a.u.b.) 
 

 mijn kind mag geen drankje krijgen bij de warme maaltijd/ neemt zelf een drankje mee van thuis (duid aan a.u.b.) 
 
 

 Fluojasje lagere school € 4 (zie infobundel + schoolreglement). Nieuwe leerlingen + 1e lj verplicht aanduiden! 
 
 

Tijdschriften per schooljaar zijn vrijblijvend. 
 Doremini 1ste KL € 35  Boektoppers (pakket kleuter) € 20 
 Doremix 2de KL € 35  Boektoppers (pakket lager) € 20 
 Doremi 3de KL € 35  Oefencdrom Frans Die Keure (3de graad) € 12.50 
 Zonnekind 1ste graad € 37  
 Zonnestraal 2de graad € 37  
 Zonneland 3de graad € 37 
 
 

Steunfonds “ouders voor ouders”. 
 

 ja, ik laat € 2,50  storten  op de rekening. 
 
 neen, ik laat geen €  2,50 storten op de rekening. 
      Handtekening, 
 
 
 
 



 

Algemeen bestelformulier (zie achterzijde!) 
 
 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en wij hopen dat onze leerlingen, maar ook u, van een 
prachtige vakantie genoten hebben. Met deze heten wij al onze leerlingen van harte welkom. 
 
Wil bijgevoegd bestelformulier (op achterzijde) ten laatste 05.09 terugbezorgen aan de klastitularis.  
 
Naast onze zuivelprodukten kunnen de leerlingen, enkel, ‘gezonde’ drankjes (zonder toegevoegde 
suikers) nuttigen zoals appelsap, appel/sinaasappelsap en een natuurlijke Ice Tea. 
 
Het item steunfonds “OUDERS VOOR OUDERS” betekent dat u vrijblijvend jaarlijks, éénmalig een 
bedrag van € 2,50  betaalt dat in het steunfonds gestort wordt. Deze gelden worden gebruikt om 
kinderen die het financieel minder goed hebben een zo normaal mogelijk schoolleven te laten leiden.  
 
U gaf de voorkeur om de schoolfacturen te ontvangen per mail. De facturen zal u steeds op het einde 
van de afgesloten periodes elektronisch ontvangen (Goed voor milieu en kostprijs papier!) 
 
Periode  versturen factuur 
 
September begin oktober 
Oktober-november begin december 
December-januari begin februari 
Februari-maart begin april 
April-mei begin juni 
Juni  eind juni 
 
 


