PIZZA-VERKOOP
Beste ouders en leerlingen,
Na de succesvolle “pizza-verkoop” van vorige jaren blijven we ook deze keer op de Italiaanse toer verder gaan.
Op vrijdagavond 26 maart 2021 wordt onze school (volledig corona-proof !) opnieuw één groot “Pizza-verdeelcentrum”.
Makkelijk toch wanneer je die dag niet meer naar de winkel hoeft te lopen... 
De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het onderhoud en de verdere verfraaiing van onze school.
Zo staat er dit jaar ook een “pitch-sportveldje” op ons verlanglijstje.
Concept:
Trek (groot)ouders, tantes, nonkels enz. aan de mouw en stel ze onze pizza’s voor.
De pizza’s worden bereid door “Baldassari”, een Limburgs familiebedrijf dat pizza’s bereidt op ambachtelijke wijze. Zij
gebruiken hierbij uitsluitend verse, zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en kruiden volgens een traditioneel Italiaans
recept. De pizza’s mogen dus ook ingevroren worden!
Je kan kiezen uit onderstaande bereidingen:
- Pizza Margherita
- Pizza Bolognese
- Pizza Hawaï
- Pizza 4-seizoenen
- Pizza 4-kazen
- Pizza Vegetarisch

: tomaat, mozzarella kaas, kruiden.
: bolognese saus, mozzarella kaas, kruiden.
: tomaat, mozzarella kaas, ham, ananas, kruiden.
: tomaat, mozzarella kaas, ham, salami, artisjok, olijven, kruiden.
: tomaat, mozzarella kaas, emmental kaas, gouda kaas, gorgonzola kaas, kruiden.
: tomaat, mozzarella kaas, paprika, champignons, rode ui, olijven, kruiden.

We willen ook deze keer de inzet belonen. De klas die, per leerling, het meest verkoopt, wordt daarvoor beloond! Zij winnen
een heus “PIZZA-BUFFET” tijdens een middag later op het schooljaar.

Hoe bestellen:
- Scan de onderstaande QR-code of klik op de link in de gimme –brief en je plaatst je bestelling onmiddellijk
online. (onze voorkeur)
- Via de klas met het bestelformulier. (in bijlage)
Geef af aan de leerkracht (formulier(en) + geld) ten laatste op donderdag 18 maart.
Hoe betalen:
- Bij online bestelling kan je kiezen voor overschrijving (onze voorkeur) of cash betaling.
Ontvangstbewijs en afhaalbon verlopen verder via email.
- Bij bestelling met het bestelformulier betaal je cash bij het afgeven van het bestelformulier(en).
Graag gepast geld in een envelop. Je krijgt het/de ontvangstbewijs/afhaalbon met schoolstempel terug.
Wanneer en hoe afhalen:
- De pizza’s zullen op vrijdag 26 maart voor u klaarstaan. (In draagtas of doos.)
- Je krijgt op woensdag 24 maart een bericht op gimme, via email of via de klas hoe de afhaling op vrijdag
voor jou “corona-proof” zal verlopen.
Smakelijk!
Het feestcomité, de leerkrachten en leerlingen danken u.

QR-code voor BESTELLING

PIZZA-VERKOOP
BESTELFORMULIER
(schooljaar 2021)

---------------------------(aan de leerkracht bezorgen met gepast geld , liefst in omslag)----------------------------

BESTELBON

AFHAALBON

Ondergetekende ouder(s) van

BETALINGSBEWIJS / AFHAALBON (enkel geldig met schoolstempel)

………………………………………………….………………Klas:………

……………………………………………………………Klas:…………..

bestellen volgende pizza(s) en voegen gepast cash geld bij de bestelling.

BESTELLING PIZZA’S
Aantal
Margherita

25 cm

€7

Bolognese

25 cm

€ 7,5

Hawaï

25 cm

€ 7,5

4-Seizoenen

25 cm

€ 7,5

4-Kazen

25 cm

€ 7,5

Vegetarisch

25 cm

€ 7,5

Totaal
€

PIZZA’S
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Margherita

25 cm

€7

Bolognese

25 cm

€ 7,5

Hawaï

25 cm

€ 7,5

4-Seizoenen

25 cm

€ 7,5

4-Kazen

25 cm

€ 7,5

Vegetarisch

25 cm

€ 7,5

Totaal

KEUZE voor LEVERING

KEUZE voor LEVERING

O De bestelling wordt meegegeven vanuit de klas.
(! maximaal 5 pizza’s)

O De bestelling wordt meegegeven vanuit de klas.
(! maximaal 5 pizza’s)

O Ik kom de bestelling afhalen op:

O Ik kom de bestelling afhalen op:

(ik krijg op woensdag 24 via de klas een bericht hoe de
afhaling op vrijdag “corona-proof” zal verlopen.)

(ik krijg op woensdag 24 via de klas een bericht hoe de
afhaling op vrijdag “corona-proof” zal verlopen.)

O vrijdag 26 maart tussen 15.00 en 15.30
O vrijdag 26 maart tussen 15.45 en 16.30
O vrijdag 26 maart tussen 16.30 en 17.00
O vrijdag 26 maart tussen 17.00 en 18.00

O vrijdag 26 maart tussen 15.00 en 15.30
O vrijdag 26 maart tussen 15.45 en 16.30
O vrijdag 26 maart tussen 16.30 en 17.00
O vrijdag 26 maart tussen 17.00 en 18.00

Handtekening:
…………………………………………………………

SCHOOLSTEMPEL

