
 
 

vzw KBM-Z – Vrije Basisschool PROOSTERBOS 

Pizza- en Pastaslag! 

Beste ouders, leerlingen en sympathisanten, 

Net zoals voorgaande jaren, organiseert de ouderraad  op woensdag 10 

november, weer een heuse pizza- en pastaslag. 

Onze leverancier is dezelfde gebleven, maar we hebben het assortiment 

uitgebreid met enkele overheerlijke pasta’s.  

Op deze manier steunt u onze school, én geniet u van een heerlijke pizza of 

pasta tegen een gunstige prijs. Twee vliegen in één klap! 

Hoe werkt het? 

BESTELLEN: U vult bijgevoegde blad in en geeft BEIDE STROKEN terug mee naar 

school. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 29/10/2021.  

Na ontvangst van het verontschuldigde bedrag (via het rekeningnummer), 

bezorgt de leerkracht u één strook terug. 
Omdat het veilig is en de kans op vergissingen zo het kleinst is, vragen we om het 

bedrag te storten op rekeningnummer BE97 7350 3627 4449. Vermeld in de 

mededeling: Pizzaslag + naam van uw kind + de klas. 

Contant geld nemen we dus niet meer aan! 

Let op: NAAM + VOORNAAM + KLAS VAN UW KIND op beide stroken invullen en ook beide (!) 

terugbezorgen aan de juf. Vul a.u.b. ook uw telefoonnr. in, zodat we u indien nodig kunnen bereiken. 

AFHALEN: Via de schoolingang naast de fietsenstalling (dubbele rode deur) naar zaal Allenthuis op 

woensdag 10 november 2021 tussen 11u30 en 13u00. 

  

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

De pizza’s en pasta’s worden de dag voor de levering gemaakt met VERSE ingrediënten. Daarna 

worden ze hygiënisch verpakt met vershoudfolie. U kan ze eventueel dus ook invriezen en bewaren. 
 

De prijzen variëren van € 6 tot € 6,50 (zie bijgevoegde kaart), en er is keuze uit: 

 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. 

Nieuw vanaf dit jaar! 

 Lasagne Bolognese chef (400gr.) 

 Spaghetti Bolognese (500gr.) 

 Macaroni Ham-Kaas (400gr.) 

 Fusilli primavera (400gr. / groenten - vegetarisch) 

De opbrengst gaat via de school integraal naar de kinderen. We hopen dus op een goede respons! 

 

Alvast bedankt! 
 

Namens de leerlingen, de leerkrachten, de directie en de ouderraad van onze school. 
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