
Willem Postma Middagetes 2021 

Beste ouer, 

Middagetes vir 2021 gaan onveranderd voort met heerlike, voedsame 

en gebalanseerde maaltye.   

• Die etes word voorsien teen R35 per persoon per dag.   

• Die spyskaart word aan die begin van elke maand op die ouer 

WhatsApp groep geplaas. 

• Etes moet asb. vooraf betaal word via EFT.  Die verwysing is 

baie belangrik, dit moet die kind se naam, van & graad insluit 

asb.  Dit is nie nodig om ‘n bewys van betaling te stuur nie.  

Maak dus seker die verwysing is korrek.  Die bankbesonderhede 

is onderaan.   

• Kinders wat direk na skool buitemuurs het of wedstryde speel, 

sal ‘n wegneem-ete ontvang.  Dit bly die kind se 

verantwoordelikheid om die ete te kom haal uit die yskas 

wanneer hy / sy nie daar kan wees tydens etenstyd nie 

(etenstyd 13:00 – 14:00) (gedurende eksamen 12:30-13:00).   

• Wanneer kinders nie by die skool / middagstudie gaan wees 

die dag nie a.g.v. siekte of ander afsprake, kan die ete die 

vorige middag voor 16:00 gekanselleer word.  Die kind sal 

dan krediet ontvang vir die ete.  Wanneer die ete nie betyds 

gekanselleer word nie, kan die ete opgetel word by die 

middagstudie deur die loop van die middag.  Krediet word dus 

nie toegestaan vir etes wat nie betyds gekanselleer is nie.   

Bankbesonderhede: 
FNB (First National Bank) 

The Lunchbox and Dinnerplate 
62623888370 

Takkode 250051 
Besigheidstjek 

Verwysing: naam, van & graad van kind 

 

 

 

Bedrae vir 2021 
(R35 per ete) 

Maand 1 kind 2 kinders 

Januarie R105 R210 

Februarie R700 R1 400 

Maart R735 R1 470 

Totaal vir 1ste kwartaal R1 540 R3 080 

April R420 R840 

Mei R735 R1 470 

Junie R595 R1 190 

Totaal vir 2de kwartaal R1 750 R3 500 

Julie R490 R980 

Augustus R735 R1 470 

September R560 R1 120 

Totaal vir 3de kwartaal R1 785 R3 570 

Oktober R665 R1 330 

November R735 R1 470 

Desember R140 R280 

Totaal vir 4de kwartaal R1 540 R3 080 

Totaal vir die jaar R6 615 R13 230 
 

Vriendelike groete, 

Sonelle van der Linde 

076 338 5367 


