Projecten gerealiseerd
in 2020-2021

& Vrije Basisschool Tuimelaar
organiseren

Inrichten van de speelplaats
De afwerking van de speelplaats in eigen beheer:






Uitbreiding van het afdak
Voetbalkooi
Klimmuur
Basketbalpalen

t.v.v. de schoolgebouwen en speelplaats

in het ONTMOETINGSCENTRUM KLEIN-SINAAI
Kasteelstraat 23

op zaterdag 11 september 2021

pannenkoeken
en ijsjes

*Wat is “uitgestelde koffie”? Een uitgestelde koffie is een koffie of
ander drankje dat je wel betaalt, maar niet krijgt. Deze koffie wordt
bewaard voor iemand die langs komt en zelf geen koffie kan betalen.
Deze trend (caffè sospeso) is over komen waaien uit Napels (Italië), waar
het al een oude traditie is.
Met het opgehaalde bedrag gunnen wij aan enkele gezinnen van onze
school, die het financieel moeilijk hebben, een pannenkoek, ijsje, maaltijd...

Omwille van de vormselviering op 12 september, moeten we een 10-tal
leerkrachten en helpers missen op zondag, wat het vele werk die dag niet
haalbaar maakt. Daarom besloten we om dit jaar ENKEL OP ZATERDAG
een SteenGoed feest te organiseren.

Zaterdag 11 september 2021
V.a. 11u30 Mosselen, stoverij, veggie-pasta, smulbox
V.a. 12u30 - Terras voor apero, ijsjes en pannenkoeken
- Springkastelen
Om 14u
- Spelletjesnamiddag m.m.v. het Feestcomité
- Grime
We voorzien dit jaar, naast mosselen en stoverij ook een vegetarisch
gerecht, nl. pasta Arrabiata (pasta met een pittige tomatensaus).
Ook kan u op voorhand een lekker dessertje bestellen.
Om alles coronaproof te houden, is er keuze uit verschillende tijdsloten*
11u30-13u15

13u30-15u15

16u30-18u15

18u30-20u15

20u30-22u15

*Maximum 150 personen/tijdslot
Geldende corona-maatregelen:
- Handhygiëne verplicht
- Voldoende ruimte tussen de tafels
- Max. 8 personen aan tafel (kinderen onder 12 j. tellen niet mee)
- Aan tafel moet je geen mondmasker dragen. Moet je even van
tafel, draag dan wel een mondmasker en hou voldoende afstand.
- De zaal wordt voldoende geventileerd.





Vooraf inschrijven voor het eetfestijn kan uiterlijk
tot woensdag 8 september met inschrijvingsblaadje
bij Vrije Basisschool Tuimelaar, Pannenhuisstraat 7, 09 346 95 61
of via mail: steengoedfeesten@gmail.com
Betaling kan cash of via overschrijving op rekeningnummer
BE03 7370 0216 7284 met vermelding ‘SteenGoedfeesten 2021’
De eetkaarten kunnen worden afgehaald aan de kassa.
De opbrengst gaat volledig naar VZW SteenGoed t.v.v. de schoolgebouwen en het speelplaatsproject (zie achteraan).

Familie..........................................................................................................
Adres: ............................................................... tel : ...................................
Mailadres: ...................................................................................................
schrijft in met .......... personen (max. 8 personen + kinderen tot 12 jaar)
voor volgend tijdslot (aanduiden aub):
O 11u30 tot 13u15
O 18u30 tot 20u15
O 13u30 tot 15u15

O 20u30 tot 22u15

O 16u30 tot 18u15
...... x mosselen + friet
...... x mosselen + brood

= € 23 x .......

= € .............

...... x stoverij + friet
...... x stoverij + brood

= € 18 x .......

= € .............

...... x pasta Arrabiata (vegetarisch)

= € 18 x .......

= € .............

...... x kindermossel + friet (tot 12 jaar)
...... x kinderstoverij + friet (tot 12 jaar)
...... x smulbox (met verrassing)

= € 12 x .......
= € 9 x .........
= € 7,5 x .......

= € .............
= € .............
= € .............

...... x dessert - pannenkoek met suiker
...... x dessert - pannenkoek met ijs
...... x dessert - coupe dame blanche
...... x dessert - coupe brésilienne

= € 3 x ........
= € 4 x ........
= € 4 x ........
= € 4 x ........

= € .............
= € .............
= € .............
= € .............

...... x drankkaarten (11 bonnetjes)

= € 10 x .......

= € .............

Uitgestelde koffie * (zie ommezijde)
Betaling:

vrij bedrag
€ .............
Totaal € .................

O cash op voorhand
O cash aan de kassa
O via overschrijving op BE03 7370 0216 7284
met vermelding ‘SteenGoedfeesten 2021’

Indien U verhinderd bent en U wenst ons toch te steunen, dan kan dit op
bovenstaand rekeningnummer.
Bedankt voor uw steun !
V.U. Sterck Ingo - Merlanstraat 3A - 9190 Stekene

