Het Burgemeestersontbijt is terug van weggeweest!
En nu exclusief voor de ambachtelijke bakker!
Het Burgemeestersontbijt is altijd een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt geweest. Het
blijft namelijk belangrijk dat ook de Burgemeester, in een ontspannen sfeer, bij zijn jongste burgers
benadrukt hoe belangrijk gezond ontbijten is.
Dit jaar organiseren we het Burgemeestersontbijt NIET in de week van het Nationaal Schoolontbijt,
maar al in de eerste week van oktober. Het Burgemeestersontbijt is terug van weggeweest en
organiseren we exclusief en dus alleen voor ambachtelijke bakkers. Doe jij mee?
Waarom meedoen als ambachtelijke bakker?
Met deelname aan het Burgemeestersontbijt van dinsdag 4 oktober tot en met vrijdag 7 oktober laat
je in de eigen buurt zien hoe belangrijk ontbijten met (volkoren)brood is en wordt het mooie
bakkersvak gepromoot. Maar er zijn nog meer redenen om mee te doen!
1. Je komt direct in contact met scholen uit jouw buurt.
2. Je komt direct in contact met de burgemeester uit jouw gemeente.
3. Je komt direct in contact met de kinderen (en hun gezinnen).
4. Deelname is reclame in je winkel.
5. Deelname is een goede aanleiding voor lokale acties en persaandacht. Uiteraard
ondersteunen wij als Stichting Ambachtelijke Bakkerij jou daarbij.
Je toont jouw rol in de lokale gemeenschap en bezorgd kinderen een onvergetelijke ochtend!
Wat vragen we van jou?
De dag vóór het Burgemeestersontbijt ontvang je het ontbijtpakket met melk, thee, belegsoorten
etc. Op de afgesproken ontbijtochtend voeg jij aan deze ontbijtdoos het volgende toe:
 2 hele volkorenbroden
 Minimaal 16 volkorenbolletjes
 Minimaal 16 mini volkoren krentenbollen
Hoe werkt het?
Gemeenten kunnen zich inschrijven via www.burgemeestersontbijt.nl voor deelname aan het
Burgemeestersontbijt. Op basis van die inschrijvingen koppelen wij, als Stichting Ambachtelijke
Bakkerij, deze gemeenten met bakkers en scholen.
Inschrijven
Wil jij graag meedoen met het Burgemeestersontbijt in oktober? Laat je interesse weten via
info@ambachtelijkebakkerij.nu. Laat ons weten om welke gemeente het gaat en of je voorkeur hebt
voor een bepaalde school. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Afhankelijk van de gemeente, school en het aantal aanmeldingen, koppelen wij je graag aan het
Burgemeestersontbijt. Dus wees er snel bij!
Voor de duidelijkheid: Twee verschillende momenten
Dit jaar organiseren we het Burgemeestersontbijt en het Nationaal Schoolontbijt op twee
verschillende momenten:
 4 – 7 oktober: Het Burgemeestersontbijt op het stadhuis van de gemeenten.
 7 – 11 november: De 20e editie van het Nationaal Schoolontbijt op scholen.
Informatie over het inschrijven voor het Nationaal Schoolontbijt komt via de organisatie van Het
Nationaal Schoolontbijt op een later moment.

