
Vrije Basisschool De Wegwijzer 

Streepstraat 2 – 2200 Morkhoven 
Tel. 014 26 35 05 
E-mail: directie@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be 

 
 

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Regio Zuiderkempen 
Werkadres: Aardseweg 4 – 2440 Geel – tel. 0494 10 10 37 basisscholen@kobazuiderkempen.be 

 

DRIVE-IN ONTBIJT – VBS De Wegwijzer Morkhoven 
 
Beste ouders, vrienden, sympathisanten, … 

Naar aanleiding van het succes van vorig schooljaar organiseren wij opnieuw een drive-in ontbijt. 

Concreet betekent dit dat u ook dit jaar uw bestelling zal kunnen afhalen d.m.v. een 'drive-in' op de parking 

van de parochiezaal te Morkhoven.  

Afhalen kan op zondag 20 februari 2022 tussen 7.00 uur en 10.00 uur (uur zelf te kiezen). 
 

Volwassenen:      € 15,00  

Kinderen:              €   9,00  
 

Indien u er een 'feestelijk' ontbijt van zou willen maken, kan u eveneens bubbels bestellen. 
 

Cava (75 cl):        € 12,00  
 

Heeft u ondertussen zin gekregen in een lekker ontbijtje? Vul dan zeker onderstaand formulier in en steun 

onze school!        

Stop onderstaande bestelbon met het gepaste bedrag in een envelop én schrijf hierop uw naam. Geef 

vervolgens deze omslag mee met een kind van de school of deponeer deze in de brievenbus van onze 

vestiging in de Streepstraat (Streepstraat 2, 2200 Morkhoven).  

U kan eveneens online bestellen via onze website. Online bestellingen kan u via overschrijving betalen.  

Bestellen kan t.e.m. zaterdag 12 februari 2022. 

Indien u bestelt, ontvangt u een volgnummer van ons. Gelieve deze mee te brengen bij het afhalen. 
 

Team VBS De Wegwijzer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOORNAAM + NAAM:  ……………………………………………………………………………………………… 

GSM-NUMMER:   ……………………………………………………………………………………………… 

E-MAILADRES:   ……………………………………………………………………………………………… 

 

Ik bestel   ……… x volwassenenontbijt 

……… x kinderontbijt 

……… x fles cava van 75cl 

 

en betaal hierbij een totaalbedrag € …………….. (gelieve het gepaste bedrag toe te voegen aan de omslag) 

Ik kom dit ontbijt afhalen om: 

 7.00 uur  7.15 uur  7.30 uur  7.45 uur   8.00 uur  8.15 uur  8.30 uur 

 8.45 uur  9.00 uur  9.15 uur  9.30 uur   9.45 uur  10.00 uur 


