
Menu 1: veggie en vis 

 0 Lager  = € 4,1 x 4 = € 16.4 

 0 Kleuter  = € 3,4 x 4 = €  13,6 

Menu 2: volledige maand  

 0 Lager  = € 4,1 x 15 = € 61.5 

 0 Kleuter  = € 3,4 x 15 = € 51,0 

HOE KAN U BETALEN ? 

Aangezien maaltijden niet op krediet kunnen gegeten worden, is het  

logisch dat de school direct het geld ontvangt en hiermee de factuur aan 

de traiteur kan vereffenen. Vermits er vele facturen onbetaald blijven of 

te laat worden betaald, is dit voor het secretariaat een onmogelijke klus 

om 3 maanden later nog te weten wat er in het verleden is gebeurd. 

Daarom vragen wij uw medewerking om elke maand te komen  

afrekenen.  We weten dat niet iedereen cash bij zich heeft, en hebben 

voor u een toepassing gezocht. U kan ook betalen via de app payconic of 

uw “bank pay mobile” U installeert deze app op uw smartphone.  

Via deze app kan u het juiste bedrag in 2 minuten betalen. Dank u. 

SOEP bij de boterhammen voor de hele maand  

(wordt op factuur gezet)  0 € 6 per maand  

HOE KAN U WARME MAALTIJDEN OF SOEP APART BESTELLEN? 

Ieder kind heeft een persoonlijk blad. Gelieve dus geen broers/

zussen op 1 blad aan te duiden. 

U kruist een menu aan naar keuze. U kan kiezen tussen  

menu 1 met veggie en vis of menu 2 met alle maaltijden. 

U doet deze inschrijving en betaling cash persoonlijk op het  

secretariaat op de volgende dagen:   

  dinsdag 26/10 van 8u tot 16u30 

of  donderdag 28/10 van 8u tot 16u30 

Buiten deze voorgestelde dagen is er geen inschrijving mogelijk 

voor deze maand. Per maand krijgt u een nieuwe brief met andere 

data en een nieuw menu. 

Om organisatorische redenen kunnen wij geen warme maaltijden 

annuleren per dag. Met een ziektebriefje van 3 tot … dagen  

kunnen wij dit aanpassen en wordt het saldo verrekend. 

Bewijsstrookje 

voor de ouders 

Maand nov 21 

 

€………………. 

is betaald. 

Handtekening 

secretar(is)esse 

Naam kind:…………………………………………………………… 

Klas: ……………………  Naam secretar(is)esse 

 Is de betaling in orde?    0 cash  0 app  


