2022-01-14
Beste leerling
Beste ouder
Bent u ook zo verslingerd aan dat zondagochtendgevoel? Ontwaken met een “we-zien-wel-wat-de-dagbrengt-nonchalance” die alleen op een zondag haalbaar is… Even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek
dus. Onze campus biedt u een mooie gelegenheid om alvast één van uw zondagen op die manier in te
vullen en organiseert een groots opgezet Campusontbijt.
Het Campusontbijt vindt plaats op zondag 13 februari. We opteren dit jaar opnieuw voor een
afhaal/leveringsformule. U mag een hartige ontbijtbox verwachten met volgend assortiment:
Ontbijt (15 euro)
- Pistolet wit en grof
- Croissant en kleine taartjes
- Hardgekookt eitje
- Beleg kaas en hesp
- Choco, confituur en kipcurry
- Yoghurt
- Sinaasappelsap
- Stuk fruit

Ontbijt kids (10 euro)
- Pistolet wit en sandwich
- Chocoladebroodje
- Hardgekookt eitje
- Beleg kaas en hesp
- Choco, confituur en smeerkaas
- Yoghurt
- Fristi
- Stuk fruit

Na de succeseditie van vorig jaar willen we ook nu u laten genieten van ons jaarlijks Campusontbijt. De
opbrengst van dit ontbijt investeren we in het opwaarderen van onze speelplaatsen.
Natuurlijk willen we zeker zijn dat we over voldoende lekkers beschikken. Daarom verzoeken we u om uw
keuzes ten laatste op maandag 31 januari kenbaar te maken via de uitnodiging met het online
bestelformulier. Gelieve ook het verschuldigde bedrag tegen die datum over te schrijven op
rekeningnummer BE13 7330 3076 9339. Vermeld bij betaling zeker de naam die u op het
inschrijvingsformulier noteert en het aantal ontbijten dat u bestelt. De link van het online bestelformulier
kan u doorsturen naar familie of vrienden.
We bieden u de mogelijkheid het ontbijt af te halen tussen 9.00 uur en 10.00 uur. We verwennen u
eventueel extra die zondag door het ontbijt aan huis te leveren tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Dit kan voor
een kleine meerkost van 3 euro per leveringsadres. Om praktische redenen brengen we de ontbijten enkel
rond in Lier en zijn randgemeenten, dus met volgende postcodes: 2500, 2520, 2530, 2547, 2560, 2570 en
2590.
We kijken er erg naar uit om u te verwennen met ons ontbijt. Bedankt alvast voor uw warme steun!
Het Campusteam
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