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Schoolnieuws 

V.u. : Kris Van Bercklaer 

Pastoor Peetersstraat 10 

2880 Branst-Bornem 

 

Op maandag 2 september verwelkomden we 154 kleuters en leerlingen in onze school.  

154 appeltjes aan onze appelboom, allemaal even mooi, allemaal met veel pit. 

Al dansend begonnen we aan dit nieuwe schooljaar: alle leerlingen , kleuters, ouders, de juffen 
en de meester, iedereen zette zijn beste (dans)beentje voor. Het was een echt feest!  

In het midden van de speelplaats stond een grote doos met een strik er rond…. Een geschenk? 

Wat zou er in zitten? 

 

Juf Kris opende de doos voorzichtig en witte ballonnen kwamen tevoorschijn. Ballonnen met 
daaraan een grote brief. Geike las het duidelijk voor , zodat iedereen kon horen 
wat er op stond: 

 

 

 

 

Meester Arne haalde een grote schaar en juf Kris knipte de draadjes door. De ballonnen gingen 
heel hoog de lucht in! 

Vrije basisschool De Appelboom vliegt er in! 

Lekker eten, een goed glas wijn,  een heerlijk dessert, een gezellige  babbel,     
samen met vrienden …  

Het beste recept voor een geslaagd eetfestijn!  

Een inschrijvingsformulier vindt u op de achterzijde van dit schoolnieuws. 

 

U komt toch ook?! 

Eetfestijn op 12 oktober 2013! 



 

Pastoor Peetersstraat 10 

2880 Bornem-Branst 

Tel. En fax 03/889.39.16 

E-mail: directie@schoolbranst.be 

Beste sympathisant, 

Wij nodigen u vriendelijk uit op het eetfestijn van onze school in het gemeenschapshuis te Branst, 

 op zaterdag 12 oktober doorlopend van 11.30u -20.00u . 

Voor de volwassenen :  - tomatenroomsoep   2, 00 € 

    - biefstuk natuur (vleessaus)  17,00 € 

    - biefstuk met Provençaalse saus  17,00 € 

    - biefstuk met pepersaus   17,00 € 

    - stoofvlees    13,50 €  

    - vol au vent    13,50 €  

Voor de kinderen tot 12 jaar : - kindersteak    8,50 € 

    - kinderportie stoofvlees   6,50 € 

    - kinderportie vol au vent   6,50 € 

Alle gerechten worden opgediend met frietjes. 

 

Bij voorkeur vooraf bestellen voor 5 oktober a.u.b. Zo  vermijden we overschotten of tekorten. 

U betaalt op de dag van het eetfestijn . 

Vriendelijke groeten, 

 

Het schoolteam 

 

 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

komen eten  en bestellen     

                                                                                    

Voor de volwassenen :  - tomatenroomsoep  2, 00 €  x ………=…………... 

    - biefstuk natuur (vleessaus) 17,00 €  x ……..=…………... 

    - biefstuk met Provençaalse saus 17,00 €  x ……..=…………... 

    - biefstuk met pepersaus  17,00 €  x……….=…………... 

    - stoofvlees   13,50 €  x……….=…………... 

    - vol au vent   13,50 €  x………=...………... 

Voor de kinderen tot 12 jaar : - kindersteak   8,50 €  x……….=………….. 

    - kinderportie stoofvlees  6,50 €  x……..=……………. 

    - kinderportie vol au vent  6,50 €  x……….=………….. 

        ————————————————- 

     TOTAAL      ……….. € 

 

 


