BARBECUE WITTERING.NL DONDERDAG 21 JUNI
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na de geslaagde barbecue van vorig jaar organiseert de oudervereniging ook dit jaar weer een
barbecue achter de school. De laatste kwartaalstart vervalt hiermee. Graag nodigen wij u
hiervoor uit op donderdag 21 juni van 17.00-20.00 uur.
De verbinding tussen de leerlingen, hun ouders en Wittering.nl staat hierbij centraal.
We gaan er ook dit jaar weer een gezellig samenzijn van maken.
U bent van harte welkom met uw gezin. Voor de volwassenen vragen we een bijdrage van
€ 7,50 pp. Voor de kinderen is het kosteloos.
Wilt u er bij zijn? Laat ons dit dan weten door onderstaand strookje in te vullen en dit in te
leveren tijdens de kaartverkoop in het atrium (bij slecht weer) en anders op het schoolplein bij
de hoofdingang. In verband met de bestellingen is aanmelding na 1 juni NIET meer mogelijk.
Kaartverkoop
woensdag 9, 16, 23 en 30 mei van 8.30 – 9.00 uur en van 14.00 – 14.30 uur
vrijdag 25 mei en 1 juni van 8.30 – 9.00 uur en van 14.00 – 14.30 uur
Er kan uitsluitend contant betaald worden en gelieve gepast te betalen. Na betaling ontvangt u
een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient u zorgvuldig te bewaren en kunt u op 21 juni
weer inleveren.
Dit jaar werken wij niet met een bonnensysteem, omdat wij erop vertrouwen dat er bij de
uitgifte van het eten ook rekening wordt gehouden met de andere aanwezigen en er tevens
geen voedsel wordt verspild.
Ranja, sap en water zijn vrij verkrijgbaar. Frisdrank en zwak-alcoholische dranken zijn tegen
een kleine vergoeding verkrijgbaar.
In het kader van de duurzaamheidsgedachte vragen wij u zelf uw borden en bestek mee te
nemen.
Dieetwensen
Wij verzoeken u de dieetwensen gespecificeerd per gezinslid op het strookje te vermelden.
Geef expliciet aan of dat u bijvoorbeeld alleen kip eet en geen vlees of dat u vegetarisch bent
of dat u een glutenallergie heeft etc. Geeft u niets aan dan krijgt u het standaard menu.
Hulpouder
Om er een geslaagde avond van te maken, is hulp nodig. De hulp is voor maximaal 30
minuten. Op onderstaand strookje kunt u aangeven of u deze avond kunt helpen.
Bankrekeningnummer
In geval van slechte weersomstandigheden wordt de barbecue geannuleerd en ontvangt u uw
betaling terug op uw bankrekeningnummer.

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand strookje VOLLEDIG in te vullen. In het
bovenstaande wordt alles toegelicht.
Kinderen kunnen alleen onder begeleiding van hun ouder(s) en/of verzorger(s) naar de
barbecue komen.
Wij kijken ernaar uit en hopen u te zien tijdens de barbecue!
Met vriendelijke groeten,
Oudervereniging Wittering.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam (rekeninghouder):……………………………………………………………………….
Rekeningnummer:……………………………………………………………………………….
Aantal volwassenen:…………………………………………………………………………….
Aantal kinderen:…………………………………………………………………………………
Leeftijd kind(eren):……………………………………………………………………………...
Dieetwensen volwassene(n):…………………………………………………………………….
Dieetwensen kind(eren):………………………………………………………………………...
Hulpouder: ja/nee

