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Maaltijden en drank op school 
 
 
Beste leerlingen 
 
In deze brief geven we jullie graag al wat informatie omtrent de maaltijden en drank 
op onze school.  
 
1. Boterhammen  
 
De leerlingen die boterhammen eten, eten in twee shiften, in de refter of in de 
feestzaal. De leerlingen die in een eerste shift niet meer in de refter kunnen moeten 
wachten en eten in de tweede shift. 
Wens je soep te eten, dan heb je daar een drankbonnetje voor nodig. Die worden op 
maandag 2 en dinsdag 3 september verkocht in de klassen en kun je in de loop van 
het schooljaar aankopen aan het onthaal (tien bonnetjes voor 7 euro). Uit respect 
voor het milieu vragen we de leerlingen om brooddozen te gebruiken i.p.v. 
aluminiumfolie. 
 
2. Drank en waterdag 
 
Als school zetten we in op een globaal gezondheidsbeleid, waarbij thema’s als 
voeding, beweging, preventie en algemeen welbevinden centraal staan. 
 
We verkopen daarom geen frisdranken of fruitsap op school. ’s Middags bieden we 
gratis gefilterd kraantjeswater aan. Ook spuitwater is verkrijgbaar, dat kan je 
aankopen met een drankbonnetje. Je mag eigen drank meebrengen, maar op 
donderdag mag dat enkel water zijn, dat is immers onze wekelijkse waterdag. We 
zien er dan op toe dat er geen frisdrank, koffie, thee, gesuikerd water … gedronken 
wordt in de refter.  
 
  



3. Broodjes op school 
 
Zoals vorig schooljaar zal het schoolreglement strikter toegepast worden: “Leerlingen 
die zelf dicht bij de school wonen of familieleden hebben die wonen in de buurt van de 
school, kunnen ’s middags thuis of bij familie eten en de school verlaten op vertoon 
van hun middagpas” (zie schoolreglement). De andere leerlingen krijgen dus geen 
toelating om de school ’s middags te verlaten. 
Wij bieden daarom vanaf donderdag 4 september broodjes aan die de leerling zelf kan 
samenstellen: keuze uit wit, bruin of rond brood, keuze uit verschillende soorten beleg, 
keuze uit een aantal groenten en keuze uit verschillende sauzen.  
Een broodje kost 3,2 euro. Om een broodje te verkrijgen, heb je ook een broodjesbon 
nodig. Die bonnen kun je vanaf dinsdag 3 september aankopen aan het onthaal. 
  
 
Er zijn op school geen warme maaltijden meer te bekomen. Wel is er elke dag soep te 
verkrijgen. 
 
Heb je nog vragen, dan kun je steeds contact opnemen met de school op het nummer 
02/5821311 of via info@sint-jozef-ternat.be. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Lut Delcour       Yannick Noppe 
        Annemie Vandaele 
Adjunct-directeur      Directeur 
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