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               Sint-Amandsberg, 4 mei 2021 

 
Beste ouder(s) 
 
Op vrijdag 4 juni organiseert De Wijze Boom een feest vol plezier met de kinderen. De school zal een 
knallende Vlaamse kermis organiseren met verschillende kraampjes. Een voorproefje van het 
evenement zal op een later tijdstip worden aangekondigd.  
 
Gezien wij deze ervaring helaas niet met u kunnen delen, willen wij deze op culinaire wijze aan u 
overbrengen. Daarom organiseren wij een take-away in het thema van het lager waar u de keuze 
heeft om de keuken van de drie virusvarianten te proeven. 
U heeft keuze uit onderstaande keukens: 

- Braziliaanse keuken 
- Britse keuken 
- Zuid-Afrikaanse keuken 

 
U kan uw culinaire verwennerij doorgeven via het briefje op de keerzijde. U kan inschrijven tot             
25 mei 2021. Gelieve in een enveloppe het ingevulde briefje en contant geld te bezorgen aan                       
juf Evelyne (secretariaat). Bij het ontvangen van de inschrijving zal uw zoon/dochter een enveloppe 
met afhaalbonnen krijgen. 
 
Wij hopen dat u van onze culinaire lekkernijen wilt proeven! 
 
Met vriendelijke groeten 
Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van De Wijze Boom 
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Zuid-Afrikaanse variant 
Kipfilet  

- Met honing, mosterd, sperziebonen en 
rijst 

 
 

Bedrag: 15 euro 

Britse variant 
Sheperd Pie 

- Ovenschotel van rundsvlees, groente en 
puree, Cheddarkaas 

 
 

Bedrag: 15 euro 

Braziliaanse variant 
Salpicao 

- Salade van kip, ham, rozijn, wortel, 
appel, olijven, mayonaise, frietjes 

 
 

Bedrag: 13 euro 

VEGETARISCHE variant 
Stoofpotje 

- Van Quorn met zilveruitjes en worteltjes 
 
 

Bedrag: 15 euro 

Kindermenu 
Spaghetti bolognaise 
+ gemalen kaas 

 
Bedrag: 9 euro 

 
 
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Voornaam + naam kind:…………………………………………  klas:……… 
Ondergetekende ……………………………………………………………………….schrijft in voor het take-away menu: 

Zuid-Afrikaanse variant 

Bestellen  …………….…(aantal) X 15 euro 

Totaalbedrag = ………………€ 

Britse variant 

Bestellen …………….…(aantal) X 15 euro 

Totaalbedrag = ………………€ 

Braziliaanse variant 

Bestellen …………….…(aantal) X 13 euro 

Totaalbedrag = ………………€ 
VEGETARISCHE variant 

Bestellen …..………….…(aantal) X 9 euro 

Totaalbedrag = ………………€ 
Kindermenu 

Bestellen …..………….…(aantal) X 9 euro 

Totaalbedrag = ………………€ 

(Contant te betalen)                                                                                             TOTAAL = € …………. 

Handtekening: 
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