
 
Naam kind: ………………………………………………..                                             Klas: …………. 
Voornaam kind: …………………………………………                         Nr.: …………… 

 
                        

 

 

 

Bestellijst LAGERE SCHOOL – Schooljaar 2017-2018 

 
 

 

Schoolrestaurant 
 

Enkel invullen wanneer de maaltijd/het broodje/de soep wekelijks op een vaste 

dag besteld wordt... De leerlingen geven ’s morgens aan de klasleerkrachten hun 

bestelling door. 

 

Warme maaltijden  

(soep+hoofdgerecht+nagerecht) 
4,40 euro/warme maaltijd     maandag 

    dinsdag 

    donderdag 

    vrijdag 

Koude schotel 

(koude schotel + broodje) 
4,00 euro/koude schotel     maandag 

    dinsdag 

    donderdag 

    vrijdag 

Broodje 

- groot 

- klein 

 

2,80 euro/broodje 

1,50 euro/broodje 

    maandag 

    dinsdag 

    donderdag 

    vrijdag 

Soep 

(bij de boterhammen) 
0,50 euro/kommetje     maandag 

    dinsdag 

    donderdag 

    vrijdag 

 

Tijdschriften (vrijblijvend) 
 

Jaarabonnementen Averbode: 
    Jaarabonnement Zonnekind (1ste graad) 

    Jaarabonnement Robbe en Bas (1ste graad) 

    Jaarabonnement Zonnestraal (2de graad) 

    Jaarabonnement Leeskriebel (2de graad) 

    Jaarabonnement Zonneland (3de graad) 

    Jaarabonnement Vlaams Filmpje (3de graad) 

37,00 euro 

28,00 euro 

37,00 euro 

28,00 euro 

37,00 euro 

31,00 euro 

 

Andere abonnementen: 

    Maan-roos-vis voor 1ste leerjaar (10 nummers) 

    Maan-roos-vis voor 1ste leerjaar (10 nummers + maan roos vis speel-leesboek ‘ik lees 

zinnen’) 

28,00 euro 

31,00 euro 

 

29.95 euro 



    Speel-leer-pakket 1ste en 2de leerjaar (éénmalig) 

(leerjaar: …………………………) 

    Boekentoppers per leerjaar (pakket=4 (AVI-)leesboeken + luisterboek) (éénmalig) 

    (leerjaar: …………………………) 

    National Geographic Junior Basis voor 4de tot 6de leerjaar 

    National Geographic Junior Plus voor 4de tot 6de leerjaar 

    En Action! Groeiboek voor 5de en 6de leerjaar 

 

20,00 euro 

 

32,95 euro 

42,95 euro 

10,30 euro 

 

Turnkledij 

 
Turnbloesje (verplicht) 10,00 euro Aantal: ……..…...     Maat: …………... 

Turnbroekje 9,00 euro Aantal: …………..     Maat: ………….. 

Turnbermuda (3de graad) 13,00 euro Aantal: …………..     Maat: ………….. 

 

Leerlingenpasje 

 

 

 

 

 

 
 

 

Handtekening ouder(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘s middags ‘s avonds 

Maandag 
    

Dinsdag 
    

Woensdag 
    

Donderdag 
    

Vrijdag 
    

Duid met een kruisje de momenten/dagen 

aan waarop uw kind de school mag verlaten 

zonder begeleiding. Voeg er een pasfoto bij, 

dan maken wij een pasje. 



 

Vzw  Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle 

    Basisschool          Janseniusstraat 2          3000 Leuven (Belgium)          Tel  0032 16310790 


