
  
Omdat Corona weer wild om zich heen slaat en de cijfers niet goed zijn hebben we beslist om onze spaghetti avond te 
annuleren. Spijtig genoeg zal het ook dit jaar niet lukken om een gezellig samenzijn te organiseren. 

Maar…! Omdat ons enthousiasme zich niet laat temmen en niets doen gewoon niet onze stijl is hebben we beslist 

om vol in te zetten op Take Away!  

Op zaterdag 11 december maakt het oudercomité De Revinze Spaghetti Bolognaise Saus klaar voor 

iedereen die daar zin in heeft! Deze keer zetten we de deuren van zaal Oratorio open voor het afhaalmoment vanaf 

16h tot 19h voor iedereen die een bestelling plaatst. 

Omdat we toch wat extra’s willen toevoegen kan je dit jaar ook een complete box bestellen met spaghetti saus, een 
pakje pasta, geraspte kaas & een fles wijn!  

Bestellen kan via onderstaande inschrijvingsstrook t.e.m. maandag 29 november.  

Betalen kan vanaf dit jaar bij voorkeur via overschrijving! Het totale bedrag kan u storten op rekeningnummer 

BE64 8508 5336 2952  met vermelding “Klas – Naam leerling ”. Voorbeeld: “L3A – Tim Verstraete”  

Gelieve de ingevulde inschrijvingsstrook terug mee te geven met uw zoon of 
dochter! Zo weten wij hoeveel spaghetti we moeten maken voor jullie!       

Het totale bedrag kan u ook samen met deze ingevulde inschrijvingsstrook in een gesloten omslag meegeven met 
uw zoon of dochter. De kaarten worden in de week voor het afhaal moment met uw zoon of dochter meegegeven.  

 

De ouders van  ...............................................................................................................  

uit de klas van juf/meester  .............................................................................................  

Plaatsen een bestelling om af te halen op zaterdag 11 december 2021. 

 Bolognaise Veggie Totaal 

1 Liter spaghetti saus  

€9 

  € 

1 liter spaghetti saus / 1 pakje pasta 375gr / 1 zakje geraspte kaas  

€13 

  € 

1 liter spaghetti saus / 1 pakje pasta 375gr / 1 zakje geraspte kaas  

 1 fles rode wijn 

€20 

 

 
 

 € 

TOTAAL   € 

 

Spaghetti Take Away 
De opbrengst gaat integraal naar de schoolwerking! 

 

Zaterdag 11 dec 2021 
Ten voordele van 

Basisschool De Revinze 

 

Gaat uit van 


