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 KALENDER FEBRUARI  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3 
Instapdatum 4 

4 
L6ab naar Futura 
 
Spelletjes zonder 
drempel K3-K1 
 
13.15  
Zitdag brugfiguur 

5 
13.30 
Rapportennamiddag 

6 
16.00 – 16.45 
Sportsnack L1-L2 

7 
Zorgdag De Kleine 
Prins 
 
Start ontbijtverkoop 

10 
13.00 
Spelletjes zonder 
drempel K3-K1 

11 
Dikke truiendag 
 
8.30  
Fietstheorie L6a 
 
9.00  
Ontdekkingsdag voor 
peuters 
 
20.00 Schoolraad 

12 
20.00 Schoolbestuur 

13 
L6ab naar PTI 
Kortrijk 

14 
12.30 – 13.00 
Kinderparlement 

17 18 
08.30 Fietstheorie L6B 
 
16.30 
Personeelsvergadering 
(GEEN STUDIE) 
 
19.00  
Vergadering WG 
recrutering 

19 
Themaopening De 
Kleine Prins 

20 
13.30 Project ‘Uit de 
bol’ L5 
 
16.00 – 16.45 
Sportsnack L1-L2 

21 
L6ab naar SAM-
college 
 
Carnavalsfeest 
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WIJ INFORMEREN 

Verkeersveiligheid (1): de wandelpools 
Na de krokusvakantie, op maandag 2 maart, starten we op onze school 
met de wandelpools. Vanaf dan kunnen de kinderen ’s morgens onder 
begeleiding te voet naar school komen vanaf een bepaald startpunt. Voor 
jullie als ouders heel gemakkelijk: je weet dat je kinderen veilig naar 
school kunnen stappen zonder dat je zelf nog door het drukke centrum 
van de stad en de Aug. Debunnestraat moet rijden. Tegen dat de kinderen 
op school zijn, hebben ze ongeveer een kilometer gestapt en zijn ze dus 
al sportief bezig geweest. Minder auto’s in de buurt van de school, 
betekent ook minder uitstoot van allerlei schadelijke gassen en dat zorgt dan weer voor schonere 
lucht in de schoolomgeving. Een win-win-situatie voor iedereen! 
Concreet:  

- er zijn drie startpunten / verzamelpunten: 
o de parking bij de Sint-Franciscuskerk in de Ieperstraat; 
o de parking bij sanitair Dupont in de Kortrijkstraat; 
o de bushalte in de Bruggestraat, schuin tegenover de ingang van restaurant Royal Axkit; 

- verzamelen gebeurt tussen 07.50u en 08.00u; de wandelpool start stipt om 08.00u richting 
De Kleine Prins. Kinderen en ouders kunnen onderweg nog aansluiten, maar de wandelpool 
stopt niet: er wordt gewoon doorgestapt. Zo zijn de kinderen op school tegen rond 8.15u – 
8.20u. 

Er wordt een schema opgemaakt voor de begeleiders; voor de wandelpool die start in de Ieperstraat, 
kunnen wij nog enkele begeleiders gebruiken. De begeleiders zullen elkaar kunnen contacteren via 
WhatsApp. Als er eens iemand ziek is, of er moet omgewisseld worden,… kunnen zij dat vlot onder 
elkaar regelen.  
 

De wandelpools: jij stapt toch ook mee? 

Gezocht: bijkomende begeleiders voor de wandelpool Ieperstraat! 

Geef gerust je naam op bij de directeur. 

 

Verkeersveiligheid (2): de schoolstraat 

Gelijktijdig met de wandelpools starten we ook met het proefproject rond de schoolstraat. Wij 
bezorgen u de informatie zoals die ook door de stad Menen aan de inwoners wordt bezorgd. Zo zijn 
we zeker dat iedereen dezelfde gegevens doorkrijgt. U kunt dit alles ook nalezen op de website van 
de Stad Menen via volgende link:  

https://www.menen.be/nieuws/schoolstraat-proefproject-aug-debunnestraat-st-jansmolenstraat 

 

Looptijd proefproject 

In eerste instantie wordt het principe van schoolstraten uitgebreid getest. 

Na evaluatie kunnen nog aanpassingen worden 
doorgevoerd, voor er al dan niet kan worden 
overgegaan naar een definitieve invoering. 

Start: 2 maart 2020 (dag na krokusvakantie) 

Eind: 30 juni 2020 (einde schooljaar)  

 

 

https://www.menen.be/nieuws/schoolstraat-proefproject-aug-debunnestraat-st-jansmolenstraat


Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer: 

 

Het grootste deel van het gemotoriseerde verkeer zal, gedurende een beperkte periode twee maal per 
schooldag géén toegang hebben tot de volledige Aug. Debunnestraat en de St. Jansmolenstraat. 

 

Deze straten worden afgesloten op volgende momenten:  

van maandag tot vrijdag tussen 8u10 en 8u40 ’s morgens  

van maandag tot donderdag 15u40 en 16u15 ’s avonds, behalve op woensdagavond.  

 op woensdag tussen 11u30 en 12u ’s middags  

op vrijdag tussen 14u45 en 15u15  

Het zijn de scholen zelf die instaan voor het afsluiten en terug openstellen van beide straten.   

Uiteraard zullen beide straten dan ook niet worden afgesloten tijdens schoolvakanties en op 
feestdagen. 

 

Praktisch:  

De toegang tot de straten is voor de meesten dan ook sterk beperkt.   

HULPDIENSTEN  

Hulpdiensten zullen ten allen tijde toegang hebben tot deze straten.   

BEZOEKERS  

- Diegene die tussen bovengenoemde momenten hun bestemming in de straat zelf hebben, 
wordt aangeraden om zich op duurzame manier van en naar hun bestemming te 
verplaatsen.   

- Indien men toch zou opteren zich met de wagen te verplaatsen, kan men zich wenden tot 
de verschillende parkeermogelijkheden in de omgeving (Waalvest, Kerkomtrek, 
Kortrijkstraat). Van daaruit kan men dan te voet/ met de fiets naar de eindbestemming gaan.   

- Zowel ouders, leerlingen, schoolpersoneel, leveringen als toevallige bezoekers en 
passanten kunnen tijdens schooldagen voor een beperkte tijd de Aug. Debunnestraat en de 
St. Jansmolenstraat niet binnenrijden.  



 

Aan alle ouders van De Kleine Prins wordt gevraagd om zoveel mogelijk te parkeren:  

- op de parking in de Kortrijkstraat; 
- op de parking van het Leopoldsplein; 

 

Dikke Truiendag: 11 februari 2020 

Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te 
blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine organismen, insecten als dieren nodig. Als er te veel 
planten en dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.  We spreken 
dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Op 
Dikke Truiendag, 11 februari 2020, besteden we hier in De Kleine Prins graag aandacht aan want meer 
biodiversiteit helpt het klimaat!  

 
 

Opendeurdagen schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021 
Het schooljaar is ongeveer halfweg en dat betekent dat de 
inschrijvingen voor volgend schooljaar stilaan van start gaan. Voor 
ALLE scholen van Menen geldt dezelfde regeling.  

Verloop van de inschrijvingen voor volgend schooljaar: 

- Inschrijvingsperiode voor broers en zussen en kinderen 
van personeelsleden: van maandag, 03.02.20 t.e.m. 
dinsdag, 18.02.20. Heeft u al kinderen bij ons op school en 
mag er volgend schooljaar nog een broertje of een zusje 
starten? Dan is deze inschrijvingsperiode belangrijk voor 
jullie! 

- Inschrijvingsperiode (1) voor andere leerlingen: van 
maandag, 02.03.20 t.e.m. vrijdag, 20.03.20 

- Vrije inschrijvingsperiode (2): vanaf maandag, 20.04.2020 

Meer informatie is altijd te bekomen in het secretariaat van de school of bij de directeur. U kunt ook 
de website www.naarschoolinmenen.be raadplegen.  

 
Zitdag brugfiguur 
Op dinsdag, 4 februari is brugfiguur Miriam El Idrissi op school aanwezig van 13.15u tot 15.00u. U 
kunt bij haar heel discreet terecht met heel wat vragen, problemen,... of voor informatie omtrent: 

- ondersteuning, doorverwijziging,… bij openstaande schoolfacturen; 
- hulp bij administratieve moeilijkheden of onduidelijkheden; 
- verwijzingen i.v.m. huiswerkbegeleiding; 
- doorverwijzen naar het aanbod vrijetijdsbesteding; 
- doorverwijzen naar stedelijke of ondersteunende diensten; 
- een luisterend oor, troostend gesprek; 
- beantwoorden van vragen i.v.m. het groeipakket,…; 
- vragen i.v.m. inschrijven in een school; 
- … 

Wenst u een persoonlijk gesprek met Miriam? Dan volstaat het om de directie of het secretariaat van 
de school te verwittigen en een gesprek aan te vragen. U kunt ook rechtstreeks met Miriam contact 
opnemen via het nummer 0492/595934 of via Miriam.elidrissi@menen.be. 

Wie bieden u graag deze service aan: maak er gebruik van! 

WE BLIKKEN TERUG… 

Schaaktornooi 
Na het West-Vlaams kampioenschap, namen onze 
schoolschakers van De Kleine Prins op 18 januari deel aan het 
Vlaams kampioenschap in Gent.  
De spanning was te snijden, maar het was een hele ervaring 
voor onze kids. Één ploeg van onze mini’s stoot alvast door naar 
het Belgisch kampioenschap in maart. Bravo, wat zijn we trots 
op jullie! Proficiat ook aan de andere deelnemers die het beste 
van zichzelf gaven. En... dankjewel aan de leerkrachten die op 
hun vrije zaterdag de kinderen hebben begeleid tijdens deze 
onvergetelijke gebeurtenis. Supertrots op jullie allemaal!  
 

http://www.naarschoolinmenen.be/
mailto:Miriam.elidrissi@menen.be


    
 

 

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Recrutering: 
De werkgroep recrutering blikt terug op een eerste geslaagde opendeuravond op 24 januari. De rode 
loper was uitgerold, de school werd versierd met ballonnen, er was een splinternieuwe 
schoolbrochure en er stond een heel team klaar om de mensen te ontvangen: leerkrachten, 
schoolbestuur, ouders.  
Tijdens het opendeurmoment mochten we zowel gekende àls nieuwe mensen verwelkomen. Wij 
hopen dat wij hen van onze unieke schoolwerking konden overtuigen en dat we volgend schooljaar 
heel wat nieuwe Kleine Prinsen en Prinsessen mogen verwelkomen!  
 

Cultuur: 
 Voor de werkgroep cultuur breken drukke tijden aan. Rond het jaarthema ‘Het Magische Circus’ komt 



binnenkort immers een themaweek aan waarbij alle kinderen zullen kunnen genieten van enkele 
workshops boordevol circustechnieken.  
Wat die allemaal inhouden, verklappen we nu nog lekker niet: dat 
komt in februari in de Kijk op de Maand. Maar… we kunnen nu al 
meegeven dat we voor dit alles samenwerken met een echte 
circusartiest: De Sven! Op een professionele manier zal hij van alle 
kinderen échte circusartiesten maken. Het resultaat van dat alles zal 
te zien zijn op het schoolfeest van zondag, 7 juni.  

 

Ouderraad: 
De ouderraad is, samen met de 
werkgroep ontbijten, op 
kruissnelheid voor de 
ontbijtpakketten. De verkoop start 
vrijdag, 7 februari en loopt tot 
vrijdag, 21 februari. De ontbijten zelf 
worden dan verdeeld op zondag, 22 
maart.  
Eind deze week worden de brieven 
en bestelformulieren met de 
kinderen meegegeven. We rekenen 
ook dit jaar weer op een 
superverkoop én op de nodige 
bereidwillige handen / chauffeurs  

om de ontbijten samen te stellen en te verspreiden. Alvast een dankjewel vanwege de ouderraad, de 
werkgroep, het team én de kinderen!  

NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter (schaapjes): 
Januari is gedaan, februari staat voor de deur. Februari wordt voor de peuters een maand vol 
carnaval: ze mogen eens lekker gek doen, we verkleden ons, spelen en experimenteren met 
confetti,…  
Het wordt ongetwijfeld opnieuw een maand om te ontdekken, spelen en te experimenteren. In 
februari start een nieuwe peuter in de klas. Welkom Amina! 

 



Eerste kleuter (vosjes en sterretjes): 
Hallo, 

Samen met ons thema “klein wit visje” gaan we de maand januari 
verlaten . 
Vanaf maandag 3 februari starten we met het thema 
“grootouders”, we maken 
een uitnodiging voor ons grootouderfeest op donderdag 12 maart . 
De kleuters kunnen die 
vanaf vrijdag 7 februari persoonlijk aan de opa’s, oma’s, mammie’s, 
pappie’s…….. overhandigen. 
Is het ook mogelijk om op maandag 3 februari een foto van de 
grootouders mee te brengen, zo kunnende kleuters vlotter 
vertellen erover. 

Vele groetjes van de vosjesklas en de sterretjesklas! 

  

Tweede kleuter (kroontjes en prinsjes): 
Dag allemaal, 
Thema “De wereld van boeken”  werd reeds goed geïntroduceerd in de klas. Heel wat kleuters 
brachten hun lievelingsboek mee. Er kwam een heuse schrijver op bezoek in de klas die ons meenam 
in de wereld van schrijven vroeger en nu… Volgende week trekken we met onze Kroontjes en Prinsjes 
naar de bibliotheek. Daar krijgen we een zicht op de afdeling kleuterboeken, ontdekken we hoe we 
een boek kunnen lenen in de bib en kiezen er samen één spannend boek uit voor in de klas. 
De laatste twee weekjes voor de krokusvakantie werken we rond carnaval en zetten we ‘Circus’ in de 
kijker. Op vrijdag 21 februari is er carnavalfeest op school, waarbij de kleuters verkleed in een dier of 
personage van het circus naar school mogen komen. Kijken jullie al eens welk verkleedplunje jullie 
zullen aantrekken op ons carnavalfeest? Wij zijn al benieuwd! 
Feestgroeten van juf. Priscilla en juf. Magali 

 
Derde kleuter (roosjes en vliegertjes):  

Hallo iedereen, 
De eerste week staat in het teken van onze grootouders.  We knutselen een 
uitnodiging voor het grootouderfeest op 12 maart.  Op maandag 3 februari 
krijgen de kleuters de uitnodiging mee naar huis zodat ze die persoonlijk 
aan opa en oma kunnen afgeven.  
Daarna vertrekken we naar de dinowereld om daar een tweetal weken te 
vertoeven.  De laatste week voor de krokusvakantie trekken we onze 
carnavalskleren aan in het thema ‘circus’.   
Vele groetjes van de juffen Ann en Line en Pompom 

 
 

Eerste leerjaar:  
Beste ouders , 
De proefperiode zit erop… Woensdag 5 februari worden de rapporten besproken op het 
oudercontact. 
In de agenda kregen jullie allemaal het exacte uur door, wanneer dit oudercontact zal plaatsvinden. 
We voorzien een kwartiertje per leerling. 
En na inspanning komt natuurlijk ontspanning. Vrijdag 21 februari is het weer zover…CARNAVAL! 
Het feest gaat van start in de namiddag, maar de kinderen mogen zich ‘s morgens thuis verkleden. Bij 
goed weer gaan we namelijk in stoet op stap door Menen. Het thema dit jaar is  CIRCUS, wie een pak 
heeft rond dit thema, aantrekken maar! 



Andere carnavalspakken zijn ook toegestaan, we willen de ouders niet op kosten jagen. 
Graag willen we er ook op wijzen dat spuitbussen niet toegelaten zijn. Enkel serpentines mogen 
gegooid worden. Zorg ervoor dat de kinderen onder hun carnavalskledij een pull aantrekken, daar 
sommige activiteiten buiten zullen plaatsvinden! 
Vele carnavalsgroeten van de juffen. 
 

Tweede leerjaar: 
Hallo ouders en tweedeklassertjes, 
De maand januari is alweer ten einde. Het was een drukke en lastige maand voor jullie, de proefjes 
zijn bijna gedaan en het moet gezegd worden: jullie hebben echt wel jullie beste beentje voorgezet! 
Volgende week woensdag krijgen jullie het rapport en kunnen we dit met jullie ouders bespreken. 
Jullie kregen hiervoor een briefje mee in het agenda om het juiste tijdstip te weten. 
We mochten ook wat genieten van ontspanning tijdens de proefjes en konden naar Kronkeldidoe. 
Hiervoor willen we de vele ouders bedanken voor het vervoer! Neem zeker eens een kijkje op onze 
blog voor de foto’s! 
Februari lonkt om de hoek en ook daar doen we tal van activiteiten. 
We leerden over hoe we het in het donker gezellig kunnen maken dus 
we gaan op bezoek bij Contact om te leren hoe we artisanaal kaarsen 
kunnen maken. Hiervoor gaan we te voet dus we hebben geen vervoer 
nodig.  
We doen eerst nog wat verder in ons taalthema over Prie Pra Proefjes, 
dit zijn echter geen proefjes maar goocheltrucs die we zullen aanleren 
aan de hand van het begrijpend lezen… Je hoort het: we maken echte 
goochelaars van jullie! 
In de rekenlessen gaan we door met de tafels! Dus deze blijven oefenen 
is echt wel een must, want binnenkort komt de tafel van 8 aan bod. 
We snijden ook een nieuw WO-thema aan: HANDIG die HANDEN. We leren het verschil tussen een 
klusje, hobby of beroep, we moeten weten hoe we handig te werk kunnen gaan… We leren b.v. 
timmeren met echte hamers… Spannend. 
Natuurlijk mogen we in deze maand ook onze geliefden niet vergeten en knutselen we hier iets rond. 
Daarna kunnen jullie allen genieten van een deugddoende vakantie in Februari!  
Tot ziens, 
De juffies van het tweede 
 

Derde leerjaar: 
Dag hardwerkende derdeklassers, 
We zijn aan het einde gekomen van de winterproeven. Toch wel een lastige periode voor de kids, 
maar ze deden hun best! Woensdag 5 februari zijn jullie van harte welkom om de resultaten samen 
met juf eens te bekijken tijdens het oudercontact. Het juiste uur voor het oudercontact zal vermeld 
worden in de agenda van de kids. 
Komende weken werken we hard verder, maar ook wat tijd voor ontspanning en leuke 
dingen. We knutselen voor Valentijn en het derde leerjaar mag de maandopening verzorgen. 
We zetten daarvoor graag onze clownsneus op! 
Even op een rijtje wat de maand februari ons brengt: 

- 5 februari: oudercontact 
- 7 februari: start verkoop ontbijtpakketten (brieven volgen)  
- 11 februari: dikke truiendag  
- 14 februari: kinderparlement 
- 18 februari: personeelsvergadering GEEN STUDIE 
- 21 bebruari: carnavalfeest op school (meer uitleg volgt) 



- 24 februari: start krokusvakantie 
Graag ook eens denken aan de snacktrommel voor de maand februari. 4 euro voor wie nog moet 
betalen. Ziezo, dat was het dan alweer… 
Lieve groetjes van de juffen en tot op het oudercontact! 
 

Vierde leerjaar: 
Hallo vierdeklassertjes, 
Oef! De proefjes zijn voorbij! Hopelijk zullen jullie best tevreden zijn met jullie rapportje. 
Nu vliegen we er metéén terug in met wat nieuwe leerstof. Zo beleven we een heuse komma-tijd. We 
rekenen niet alleen met komma’s maar we zingen hartelijk over de komma en bovendien laten we 
onze creativiteit de vrije loop tijdens onze tekenactiviteit over de komma. 
WO thema 6 is afgewerkt. En dan begint het oefenwerk terug. Vergeet ook thuis niet te oefenen. Er 
volgt dan weer een toets in twee delen: een gesloten en een open boekdeel. 
Misschien ook al even meegeven dat er op vrijdag 21 februari een carnavalsnamiddag is. Jullie 
mogen jullie verkleedkleren kiezen in teken van het jaarthema circus. 
Nog alles op een rijtje: 

- 3 februari:  bibliotheekbezoek. 
- 5 februari:  LO voor klas 4B. 

rapportennamiddag. 

- 7 februari:  start ontbijtverkoop. 
- 11 februari:  dikke truiendag. 
- 12 februari:  LO voor klas 4A. 

thema-opening gebracht door het 3de leerjaar. 

- 14 februari:  kinderparlement en Valentijn. 
- 18 februari:  personeelsvergadering - geen studie. 
- 19 februari:  LO voor klas 4B. 
- 21 februari:  einde ontbijtverkoop. 

namiddag : carnavalsfeest. 

- 22 februari tot en met 1 maart: krokusvakantie. 
Groetjes van de juffen. 

 
Vijfde leerjaar: 
Dag beste vijfdeklassers, 
Wat vliegt die tijd toch snel. Alweer een maandje achter de rug. En wat voor een maand.  
We studeerden er de voorbije weken lustig op los. Ook maakten we een heleboel proeven en 
zwoegden we over taken op bingel of scoodle.  
De rapporten zijn een feit. En deze gaan we dan ook met U, ouders, eventjes doornemen. Dit kan op 
woensdag 5 februari. 
Natuurlijk staat er deze maand wel weer wat op de agenda. Hieronder volgt de agenda voor februari. 
 
Nu vrijdagvoormiddag 7 februari hadden wij graag gekookt met de kids. Maar dit kan enkel 
doorgaan als we extra begeleiding en voldoende kookgelegenheden hebben. Wie kan ons hierbij 
helpen?? Alvast bedankt op voorhand. 
 
Week van 3 tot 7 februari: 

- maandag 3 februari: zwemmen + bibbezoek(project 2) 
- dinsdag 4 februari: extra turnen + werken met gips  
- woensdag 5 februari: rapportennamiddag 
- donderdag 6 februari: turnen 



- vrijdag 7 februari: kookvoormiddag(indien mogelijk) 
Week van 10 tot 14 februari: 

- maandag 10 februari: zwemmen  
- dinsdag 11 februari:  werken met gips (schilderen) 
- woensdag 12 februari:  
- donderdag 13 februari: turnen 
- vrijdag 14 februari: Valentijn + toets U11 

Week van 17 tot 21 februari: 
- maandag 17 februari: zwemmen + toets taaldenken thema 5 
- dinsdag 18 februari: extra turnen + geen studie wegens personeelsvergadering 
- woensdag 19 februari:toets spelling thema 5 
- donderdag 20 februari: turnen + toets Frans U9-U12 + Uit de bol 
- vrijdag 21 februari: carnavalsfeest in de namiddag 

Zo, we kunnen er weer tegenaan voor de komende maand. 
Groeten, 
Juf en Meester 
 

Zesde leerjaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sport: 
Hallo, 
In het nieuwe jaar waren er nog geen sportwedstrijden, die komen er pas terug vanaf maart. 
Mogen we nog eens vragen aan de klassen van L4, L5 en L6 dat de leerlingen een extra sportbroek 
en trui en loopschoenen voorzien voor de sportlessen buiten? 
Sportieve groetjes juf Nele en meester Peter 
 

SNACKTROMMEL 

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor januari. Op woensdag- 
en donderdag krijgen de ingeschreven kinderen telkens een stuk fruit/groente aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDMENU FEBRUARI 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3 
wintergroentensoep 
 
rundsbraadworst -
appelcompote- 
gekookte aardappelen 

4 
uienvelouté 
 
kipfilet-choronsaus- 
bloemkool- gebakken 
aardappelen 

5 
groentesoep 
 
geb.vleesbrochet-
champignonsaus- 
worteltjes- 
geb.aardappelen 

6 
florentijnse roomsoep 
 
wangetjes "dyonaise"- 
gestoofde erwtjes - 
gekookte aardappelen 

7 
butternutpompoensoep 
 
macaroni met ham en 
kaas 

10 
knolseldersoep 
 
cordon bleu- spinazie- 
peterselieaardappelen 

11 
preivelouté 
 
visrolletjes- broccolisaus- 
wortelpuree 

12 
erwtensoep 
 
spaghetti "bolognaise- 
gemalen kaas 

13 
vergeten groentessoep 
 
balletjes in 
tomatensaus- boontjes- 
gekookte aardappelen 

14 
wortelsoep 
 
creoolse rijst boordevol 
groentjes (veggie) 

17 
broccolisoep 
 
rundshamburger- 
ajuinsaus- rode kool- 
gebakken aardappelen 

18 
groentesoep 
 
lasagne "bolognaise" 

19 
kippevelouté 
 
visserspotje-"nantua"- 
groentenpuree met 
dille 

20 
bloemkoolsoep 
 
kippeboutjes à l'orange- 
appelcompote- 
gratinaardappelen 

21 
 tomatensoep 
 
quinoaballetjes 
m/erwtjes en 
tuinkruiden- worteltjes- 
aardappelen (veggie) 

 


