BARBECUE WITTERING.NL DONDERDAG 13 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 13 juni van 17.00-20.00 uur.
De verbinding tussen de kinderen, 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 10 mei NIET meer
mogelijk.
Kaartverkoop
woensdag 8 mei van 8.30 – 8.45 uur en van 14.00 – 14.15 uur
vrijdag 10 mei van 8.30 – 8.45 uur en van 14.00 – 14.15 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 13 juni
weer inleveren.
Ook 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. Op het betaalbewijs staat vermeld waar het menu uit
bestaat en de hoeveelheid per persoon.
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 (maximaal 30 minuten): ja/nee

HULPOUDERROOSTER WITTERING BBQ 13 JUNI
BBQ Wittering.nl 13 juni 17-20uur
Innen toegangsbewijs Drank
Tijdstip
17.00 - 17.30
Lazaar-Koese
Acda

Vragen? Mail naar oudervereniging@wittering.nl

Afgifte eten
Bos-Bruijn-Boom-Derkach

Ijsco wagen

Knutseltafel
Sliphorst

Schoolgebouw
Simons

17.30 - 18.00

Hak-Kreggemeijer

Akker

Eekhof/Verschuuren-Elbers-GeenenGoesting/Klomp-Hartenberg

18.00 - 18.30

Brullemans-Krop

Azaaj

Kuipers-Cuijpers-Hasselt-Hegge-Hemminga

Ton

Volmer

Meulen

18.30 - 19.00

Lantinga-van den Bol A van den Bol J

Boxtel-Heuvel-Hennekens-L.Hoek-S. Hoek

Bras

Baggem

Kreij

19.00 - 19.30

Lantinga-van den Bol A Poppelen

C.J. Hoek- d'Hont-Horvers-Karssemakers

Zoest

Tongeren

Peek

19.30 - 20.00

Hak

Keller-Koolhof-Kamp

Tijssen

Tillemans

Zondag

20.00-

Boom

Opruimen

Stuiver
Piek

OV-bestuur

Innen
Iedereen heeft een bonnetje ontvangen bij betaling. Bonnetje in ontvangst nemen en de naam svp doorstrepen op de lijst met aanmeldingen.
toegangsbewijs Let op dieetwensen! In dat geval doorgeven dat:
Gezinnen met dieetwensen een bandje geven. Het eten wordt op verzoek van de desbetreffende ouder door de slager op de bbq gelegd dus rekening houden met de bereidingstijd.
Aanspreekpunt Samira
Drank
Ranja, sap en water worden kosteloos geschonken
(zwak-alcoholische drank en frisdrank wordt verzorgd door een cateraar tegen betaling)
Alleen hulpouders ranja en sap aanvullen, bekers inschenken, bekers opruimen etc
Er is geen watervoorziening op het veld. Indien nodig door de hulpouders op het schoolplein water halen.
Aanspreekpunt Samira
Eten
Slagerij Savelkouls verzorgt het eten. Koks bereiden het vlees, bij de afgitepunten voor het eten is hulp nodig
Volwassenen menu bevat in totaal max 3 stuks vlees over de hele avond
Kindermenu bevat in totaal max 2 stuks vlees over de hele avond
Omdat we niet meer met bonnen werken moeten de hulpouders erop toezien dat iemand niet teveel eten (laat) opscheppen (sorry schijnt nodig te zijn ;))
Gezinnen met dieetwensen hebben een bandje. Het eten wordt op verzoek van de desbetreffende ouder door de slagers op de bbq gelegd dus rekening houden met de bereidingstijd.
Aanspreekpunt Laura
Ijsco wagen
Als iemand een ijsje heeft gehad een stempel op de hand geven
Aanspreekpunt Samira
Knutseltafel
De knutseltafel wordt geleid door een professional, zij heeft hulp nodig bij de begeleiding.
Aanspreekpunt Laura
Schoolgebouw: Alleen bij bezoek aan het toilet mag je de school in.
Onnodig ophouden in het schoolgebouw is niet toegestaan. Daarom controleren dat er bijvoorbeeld niet binnen gegeten wordt of dat kinderen aan het spelen zijn.
Aanspreekpunt Laura
EHBO/Calamiteiten
Op het veld is een EHBO trommel aanwezig en BHV-hesjes.
In geval van calamiteiten zullen er vanuit het schoolteam BHV'ers in actie komen

