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Bestelformulier schooljaar 2022 - 2023 

 
Het bestelformulier voor maaltijden, soep en drankjes wordt voor het 

ganse schooljaar ingevuld en is bindend. 
 

Voor het nuttigen van soep of een maaltijd kan je kiezen voor  alle dagen of bepaalde 
dagen per week. Eventueel met een week-om-week regeling. 
 

Het menu wordt maandelijks gepubliceerd op de website. 
 

 

Het afzeggen van een maaltijd of soep ( bij ziekte of andere afwezigheid ) kan enkel 
gebeuren door het secretariaat te verwittigen vóór 09:00 uur bij voorkeur via e-
mail: gemeenteschoolwelle@telenet.be of telefonisch op het nummer  
053/66 53 93. 
 

Laat u dit na, dan wordt de maaltijd of soep  aangerekend. 
U kan geen soep of maaltijd  de dag zelf bestellen  of wekelijks veranderingen 

aanbrengen in de keuze die u maakte bij aanvang van het schooljaar. 

Indien u geen maaltijd of soep wenst  te bestellen vink dan het betreffende  vakje aan en 
geef het formulier terug mee naar school. 
 

Uw kind kan op school ook melk of water aankopen. Gelieve dit ook aan te vinken. 
 

Wanneer u een warme maaltijd hebt besteld, is de soep inbegrepen. U hoeft dit dus niet 
extra te bestellen. 
 

Prijzen soep, maaltijden en drankjes: 
 

maaltijd kleuterschool: € 2,7 

maaltijd lagere school € 3,25 

soep : € 0,30  

water: € 0,20  

             melk: €  0,35 

Remgeld : € 0,30 (wordt gerekend volgens het aantal middagen, ook bij het nuttigen van boterhammen) 
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Gelieve hieronder aan te vinken wat u wenst 

Mijn kind brengt zijn eigen 

boterhammen mee. 

Gelieve hieronder aan  

te vinken wat u wenst 

             Ik wens geen maaltijden of soep te bestellen         Ik wens geen drankjes te bestellen 

             Mijn kind gaat tijdens de middagpauze naar huis. 

Maaltijd, soep, water of melk. 

 

 

Naam: _______________________________________________________________________   Klas: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening:           Datum: 

 

WARME MAALTIJD SOEP 

  

ALLE DAGEN ALLE DAGEN 

 

EVEN WEEK 
 

                 Maandag 
 
                 Dinsdag 
 
                 Donderdag 
 
                 vrijdag 
 

 

EVEN WEEK 
 

                 Maandag 
 
                 Dinsdag 
 
                 Donderdag 
 
                 vrijdag 
 

 

ONEVEN WEEK 
 

                 Maandag 
 
                 Dinsdag 
 
                 Donderdag 
 
                 vrijdag 

 

 

ONEVEN WEEK 
 

                 Maandag 
 
                 Dinsdag 
 
                 Donderdag 
 
                 vrijdag 

 

MELK WATER 

  

Opmerking: 

Indien uw kind op school blijft eten, zal 

er een toeslag worden aangerekend van 

30 cent. Deze toeslag (remgeld) zal u 

terugvinden op de maandelijkse 

factuur.  
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