
 
 

KID’Z KITCHEN 
 

UITNODIGING 
Voor de ouders en familie van groep 1 t/m 4 

 
Op woensdag 21 december wordt ‘t Klinket voor 1 dag omgebouwd tot een echt restaurant. 
In samenwerking met chefkok Sjaak Jobse is een heerlijk menu samengesteld. 
U bent om  13.15 uur van harte welkom in ons restaurant. 
Het hele restaurant zal, onder begeleiding van enkele ouders, door de kinderen van de onderbouw van 
‘t Klinket gerund worden. 
 

U betaalt voor deze lunch slechts €10,-  
De opbrengst van deze lunch zal ten goede komen aan Serious Request Koudekerke. 

 
Om alles goed te laten verlopen, kunt u alleen komen lunchen, wanneer u voor 9 december a.s. een 
tafel reserveert. In verband met de grote verwachte opkomst is de lunch alleen voor volwassenen. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 
RESERVEER NU UW TAFEL VIA: 
SRklinket@gmail.com  
of vul de onderstaande strook in, en lever deze in bij meester Martien. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:.................................................................................Aantal personen:.......... 
 
Familie van …………………………………………………….uit groep…………. 
 
E-mail adres:...................................................................................... 
 
Evt. voedselallergie:........................................................................... 

 
 

mailto:SRklinket@gmail.com


 

 
KID’Z KITCHEN 

 
UITNODIGING 

Voor de ouders en familie van groep 5 t/m 8 

 
Op woensdag 21 december wordt ‘t Klinket voor 1 dag omgebouwd tot een echt restaurant. 
In samenwerking met chefkok Sjaak Jobse is een heerlijk 4-gangen diner samengesteld. 
U bent om 18.30 uur van harte welkom in ons restaurant. 
Het hele restaurant zal, onder begeleiding van enkele ouders, door de kinderen van de bovenbouw  
van ‘t Klinket gerund worden. 

 
U betaalt voor dit 4-gangen diner slechts €19,50  

De opbrengst van dit diner zal ten goede komen aan Serious Request Koudekerke. 
 
Om alles goed te laten verlopen, kunt u alleen komen dineren, wanneer u voor 9 december a.s. een 
tafel reserveert. In verband met de grote verwachte opkomst is het diner alleen voor volwassenen. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 
RESERVEER NU UW TAFEL VIA:  
SRklinket@gmail.com  
of vul de onderstaande strook in, en lever deze in bij meester Martien.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:...................................................................................Aantal personen:.......... 
 
Familie van ……………………………………………………..uit groep…………. 
 
E-mail adres:...................................................................................... 
 
Evt. voedselallergie:............................................................................ 

mailto:SRklinket@gmail.com

