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Baldassari concerto di pizza! 
 
Beste ouders 
 
Onze spaghettidag op zaterdag 23 januari gaat niet door. In het Ontmoetingscentrum van 
Rooierheide mogen op dit moment maar 75 personen plaatsnemen. Vorig schooljaar 
mochten we 454 aanwezigen verwelkomen Daarmee zijn we op zoek gegaan naar een 
alternatief. 
Dit jaar organiseren we een pizza afhaaldag op de speelplaats in de Heidestraat tussen 
13.00 en 18.00 uur. Om samenscholingen te vermijden kom je liefst op volgend moment. 
 

13u00 – 13u30 K1 + K2 16u00 – 16u30 3.1 + anderen 
13u30 – 14u00 K3 + K4 16u30 – 17u00 4.1 + 4.2 
14u00 – 14u30 K5 17u00 – 17u30 5.1 + 5.2 
14u30 – 15u00 K6 17u30 – 18u00 6.1 + 6.2 
15u00 – 15u30 1.1 + 1.2 
15u30 – 16u00 2.1 + 2.2 
 

De Baldassari pizza’s worden op ambachtelijke wijze bereid, met de beste ingrediënten. 
Ze worden vers geleverd, individueel verpakt in krimpfolie. Ze kunnen dus thuis nog 
worden ingevroren. De pizza is 25cm groot (diameter). 
 
Jullie kunnen keuze maken uit de onderstaande pizza’s:  

● Margherita: tomatensaus, mozzarella, kruiden. (€7) 
● Bolognese: bolognesesaus, mozzarella, kruiden. (€7) 
● Ham: tomatensaus, mozzarella, ham, kruiden. (€7) 
● Hawaï: tomatensaus, mozzarella, ham, ananas, kruiden. (€7) 
● Kip/paprika: tomatensaus, mozzarella, gebraden kippenschijfjes, paprika, kruiden. 

(€7) 
● 4-kazen: tomatensaus, mozzarella, emmenthal, gouda, gorgonzola, kruiden. (€7) 
● Vegetarisch: tomatensaus, mozzarella, paprika, champignons, rode ui, olijven, 

kruiden. (€7) 
● Salami: tomatensaus, mozzarella, salami, kruiden. (€7) 
● Spek/ui: tomatensaus, mozzarella, gerookt spek, ui, kruiden. (€7) 
● Surf&turf: tomatensaus, mozzarella, gebraden kippenschijfjes, scampi (6), paprika, 

ananas. (€10) 
 
De opbrengst gaat naar twee interactieve touch tv’s, voor 5.2 en 4.1. Indien jullie onze 
school willen steunen, vul dan via de website www.vbrooierheide.be of onderstaande 
QR-code  het online formulier in. Dit ten laatste op woensdag 13 januari.  
 
Hartelijk bedankt voor jullie steun! 

Scan  
mij! 

 
Met vriendelijke groeten 
Het schoolteam 


