
 
 

vzw KBM-Z – Vrije Basisschool PROOSTERBOS 

PIZZASLAG! 

Beste ouders, beste leerlingen, 

Na het groot succes van voorgaande jaren, organiseert de ouderraad dit 

jaar weer een heuse PIZZASLAG! Dezelfde LEVERANCIER als vorig jaar. 

Op deze manier steunt u onze school én kan u genieten van een heerlijke 

pizza tegen een zeer goede prijs: twee vliegen in één klap! 

Hoe werkt het? 

BESTELLEN: U kan via bijgevoegde kaart VERSE pizza’s bestellen via de 

klastitularis van uw kind. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 30/10/2020. U vult beide 

stroken in en geeft ze ook BEIDE mee terug naar school. De leerkracht zal – 

na ontvangst van de som (via het rekeningnummer) - u één deel van de 

kaart terugbezorgen. 
Vanwege COVID-19 is het, in tegenstelling tot vorig jaar, alleen mogelijk 

om via overschrijving te betalen. Stort het juiste bedrag op 

rekeningnummer: BE97 7350 3627 4449 en vermeld in de mededeling: 

Pizzaslag: naam van uw kind + de klas. 

Let op: NAAM+ VOORNAAM+ KLAS VAN UW KIND OP BEIDE FORMULIEREN INVULLEN EN TERUGBEZORGEN 

AAN DE KLASTITULARIS. Vul ook uw telefoonnummer in, zodat we u kunnen bereiken indien nodig. 

AFHALEN: Omwille van de coronamaatregelen worden de afhaalmomenten in tijdsblokken ingedeeld. 

Op 9/11/2020 wordt verdere informatie verstrekt aan de ouders die pizza’s hebben besteld.  

 

Op woensdag 18/11/2020 kan u de bestelde pizza’s komen afhalen.  

o Kleuters: van 11u00 – 12u00 en van 12u20 – 13u00, locatie: Allenthuis (via de speelplaats van 

de lagere school).   

o Lagere school: van 11u00 – 12u00 en van 12u20 – 13u00, locatie: Speelplaats Kleuters (aan het 

Kerkplein). 

  

OPGELET: U dient het eigen deel van de kaart hiervoor mee te brengen. Zonder kaart geen pizza! 

Alle pizza’s zijn hygiënisch verpakt en afgedekt met vershoudfolie. De producten zijn de dag voor de 

levering gemaakt met VERSE ingrediënten en kunnen bijgevolg in de diepvriezer bewaard worden. 
De pizza’s zijn Ø 25 cm en er is een ruime keuze. De prijzen variëren van € 5,50 tot € 6,- (zie bijgevoegde 

kaart): 

 Pizza Margherita: Tomaat, mozzarella kaas, kruiden;  

 Pizza Hawaï: Tomaat, mozzarella kaas, ham, ananas, kruiden; 

 Pizza Vegetarisch: Tomaat, mozzarella kaas, paprika, champignons, rode ui, olijven, kruiden; 

 Pizza Salami: Tomaat, mozzarella kaas, salami, kruiden; 

 Pizza Tonijn: Tomaat, mozzarella kaas, tonijn, rode ui, kruiden; 

 Pizza 4-seizoenen: Tomaat, mozzarella kaas, ham, salami, artisjok, olijven, kruiden. 

De opbrengst gaat integraal naar de school. We hopen op een enorm succes van deze actie! 

Alvast bedankt! 
Namens de leerlingen, de leerkrachten, de directie en de 

ouderraad van Vrije Basisschool PROOSTERBOS 

Pssst…. De klas die de meeste 

pizza’s afneemt, wordt beloond!  
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