
 
 

Rotterdam, 18 juni 2019. 
 
Aan alle ISK-leerlingen en hun ouders, 

 
Op dinsdag 9 juli 2019 wordt er een Internationaal Buffet georganiseerd voor en door de 
leerlingen van de ISK. 

 
Het Internationaal Buffet is een feest waarbij leerlingen uit verschillende landen kennis maken 
met elkaars voedsel. Alle landen hebben wel een speciaal gerecht dat mensen in andere landen 
niet kennen. Op deze avond kun je de door de leerlingen zelf klaargemaakte gerechten  
proeven. De aula zal gezellig ingericht worden en jullie vormen met de door jullie zelf 
klaargemaakte gerechten het middelpunt van de avond. 

 
Je begrijpt dus dat dit feest alleen een succes kan worden met behulp van jullie inbreng en 
aanwezigheid. Vandaar dat onderstaand strookje door jullie allen moet worden ingevuld en zo 
snel mogelijk bij je mentor moet worden ingeleverd. 

 
Je kunt daarop aangeven of jij een gerecht(je) wilt klaarmaken voor deze avond en zo ja wat 
voor gerecht (voor ongeveer 8 personen). 

 
Maar je kunt ook aangeven dat jij niets wilt klaarmaken maar op 9 juli wel wilt komen om de 
door de anderen klaargemaakte gerechten te komen proeven. In dat geval betaal je van tevoren 
€ 5,00 entree (op de avond zelf kun je niet meer betalen). 

 
En je kunt aangeven dat je niet naar het Internationaal Buffet komt. 

 
Noteer in je agenda dat op dinsdag 9 juli, om 18.00 uur, op school het Internationaal 
Buffet van de ISK begint. Tijdens deze avond gaan we ook kijken naar een toneelstuk 
van de Wolfert Drama-club. De avond is om ongeveer 21.00 uur afgelopen. 

 
 
 
 

Naam: ______________________________________________   Klas: ________ 
 

 
[ ] Ja, ik kom naar het Internationaal Buffet en maak het volgende soort gerecht klaar: 

  hoofdgerecht   /   dessert  
(streep door wat je NIET gaat maken) 

 
[ ] Ja, ik kom naar het Internationaal Buffet maar maak geen gerecht. 

Ik betaal € 5,00 entree. Ik betaal deze € 5,00 direct bij inlevering van dit strookje. 

[ ] Nee, ik kom niet naar het Internationaal Buffet. 

 

  Invullen en het strookje voor woensdag 3 juli inleveren bij je mentor. 
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