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Lembeke 25 september 2019
Geachte Ouder(s)
Onze school heeft besloten ook dit jaar deel te nemen aan het project

Oog voor lekkers.

Voor slechts € 4,50 per schooljaar kan uw kind wekelijks (woensdag) genieten van een stuk fruit op school.
De Vlaamse overheid (ministerie van landbouw en visserij) draagt € 3,00 per leerling bij, omdat zij het
project nog steeds zeer genegen is. De fruithandelaar zorgt voor een variatie van kwaliteitsfruit.
Kinderen vinden fruit wel lekker, maar eten er soms te weinig. Door samen fruit te eten en er extra aandacht
aan te besteden, hopen wij dit een beetje te veranderen.
Maar één keer per week fruit eten is onvoldoende. “Eet gezond, eet een appel” zou eigenlijk moeten luiden:
“Eet gezond, eet minstens twee stukken fruit per dag”.
Graag zouden wij als school ook uw medewerking krijgen.
Bent u akkoord met het fruitabonnement, vul dan onderstaand strookje in en bezorg het terug op school. Er
zal dan eenmalig € 4,50 bij de schoolrekening geteld worden. Wie instapt na de kerstvakantie betaalt nog €
2,50. Kinderen die instappen na de krokusvakantie smullen gratis mee.
Voor de wekelijkse fruitdag (woensdag) zoeken we bereidwillige ouders of grootouders die zich willen
inschrijven op een beurtrol om enkele keren het fruit te snijden en / of te schillen en te helpen verdelen
naar de klassen. Zonder deze vrijwilligers kan ons fruitproject niet blijven bestaan.
U vindt de fruitkalender binnenkort op de website van onze school: www.deheirakker.be  doorklikken naar
schoolinfo.
Eerste fruitdag: woensdag 9 oktober 2019.
De laatste fruitdag: woensdag 10 juni 2020.
Met vriendelijke groet
Het schoolteam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders van ………………………………………………….……….. uit klas ……………… geven hun akkoord voor het fruitproject
Handtekening:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………………………………….…, ouder/grootouder van …………………. uit klas ………………… is bereid
om enkele keren mee te werken aan het klaar maken en verdelen van het fruit.
Ik ben te bereiken op telefoon nr. ……………………………………………….

gsm nr. ……………………………….………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………….@.........................................................................................

