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HET SCHOOLRESTAURANT 
 

  

Drank ’s middags 
 
In de eetzaal zijn er GEKOELDE dranken te gebruiken: limonade, 
bruisend en plat water, fruitsappen, ice-tea, perzik- en 
aardbeiendrank, melk en chocolademelk. Meegebrachte dranken 
van thuis zijn hier niet toegestaan! 
Een drankkaart ( = 10 drankjes ) kost 4,00 € en wordt gekocht bij 
de leerkracht die dit noteert. (voor de rekening). Op deze 
drankkaart kan uw kind of de leerkracht de naam en klas 
noteren.  De drankkaart blijft in de klas en wordt daar geknipt. Is 

de kaart volledig geknipt dan gaat ze mee naar huis als bewijs van verbruik. 
De kleuterleidsters houden een formulier bij met verschillende drankkaarten. Hierop 
kruisen zij de drankbeurten aan. Kleuters kunnen tevens onder de speeltijden een drankje 
verkrijgen. Kinderen van het lager onderwijs kunnen steeds hun dorst lessen aan de 
drinkwaterfonteintjes. 
 
 

 

Soep 

 
Tijdens de middag kunnen de kinderen ook genieten van 
soep aan 0,50 € . De soep dient genomen te worden per 
maand. U kan dit melden via een speciaal formulier 
uitgereikt door het secretariaat aan de regelmatige 
soepdrinkers.  
Hierop kan u  aanduiden op welke dagen u kind soep 
wenst. We vragen met aandrang dat de kinderen de 

opgegeven dagen respecteren. 
Soepdrinkers krijgen GEKLEURDE geplastificeerde bonnetjes. Uw kind moet dit bonnetje 
op de voorziene dag inleveren in de eetzaal. Het aantal liters soep voor die dag is immers 
besteld en wordt ons aangerekend. 
Elke maand veranderen deze bonnetjes van kleur. We aanvaarden alleen de correcte 
kleur van de maand en controleren dit tevens op een lijst. Alleen bij een gewettigde 
afwezigheid (ziekte/begrafenis...) worden bonnetjes terug betaald. Dit kan in de 
eerste week van de nieuwe maand. Laat ze inruilen op het secretariaat. Nadien 
betalen wij niets meer terug. 
Is uw kind geen “soepdrinker” en zij/hij toch te genieten van warme soep ’s middags dan 
moet dit voor de eerste van elke maand gemeld worden. Uw kind krijgt dan het nodige 
formulier mee! 
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Warme maaltijd 

Tijdens de middag is er ook een warme maaltijd te 
verkrijgen aan de prijs van 4,50 € voor kleuters en € 4,75 
voor lagere schoolkinderen.  
In deze prijs is begrepen: soep, aardappelen, vlees en 
groenten of vervangingsmaaltijd (o.a. spaghetti) en een 
drankje naar keuze! 
De maaltijd dient per maand besteld te worden. U kan wel 

op een maandstaat aanduiden op welke dagen u kind deze middag wenst. 
U kan dit melden via een speciaal formulier uitgereikt door het secretariaat aan de 
regelmatige “warme-maaltijd-gebruikers”. Is uw kind geen “warme-maaltijd-gebruiker”en 
zij/hij wenst hiervan toch te genieten dan moet dit voor de eerste van elke maand gemeld 
worden. Uw kind krijgt dan het nodige formulier mee! De menu’s worden tevens op 
voorhand meegedeeld via onze web-site of indien u dat wenst, krijgt u een gedrukt 
exemplaar mee. 
 
Nota - betaling 
Soep wordt per maand contant betaald. 
Voor een volledige warme middag krijgt u op het einde van de maand een afrekening die 
per overschrijving betaald kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat eten we vandaag? 
www.dekievit.net (homepagina) 

 

Voorbeeldmenu 
 

 

http://www.dekievit.net/

