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Genk, 12 oktober 2018 

 

Beste ouders, 

 

Een gezonde voeding wordt steeds belangrijker in ons huidig (school)leven. De 

scholen worden zelfs verplicht om hier de nodige aandacht aan te schenken.  In 

onze school werken we al jaren aan een bewustmakingsproces bij kinderen en 

ouders.  Zo is er aandacht voor gezonde tussendoortjes en het weren van 

gesuikerde dranken.  Wetenschappers en dokters zijn er ondertussen ook helemaal 

uit: een gezonde (op)voeding op jonge leeftijd is sterk bepalend voor onze 

gezondheid als volwassene. 

 

Het project ‘Tutti frutti’ kreeg ondertussen een nieuwe naam en heet nu ‘Oog voor 

lekkers’. Na het succes van de vorige schooljaren doen we op onze school weer mee 

aan de actie.  Dit kan extra voordelig omdat de overheid de scholen hierin steunt 

en dus ook een tegemoetkoming voorziet, waardoor wij het fruit tegen een klein 

prijsje kunnen aanbieden.  We vragen een bijdrage van € 3,50 per leerling. Voor dit 

kleine bedrag krijgen de kinderen wekelijks op woensdag, gedurende 30 weken 

tijdens het schooljaar, een stuk fruit of een portie groenten.  

De fruithandelaar beloofde ons een grote variatie aan fruit en groenten (appelen, 

peren, bananen, kiwi’s, mandarijntjes, kerstomaatjes, druiven, komkommers,…). 

 

Op onze vaste fruitdag, woensdag, wordt het fruit voor uw kind (kleuters en 1e 

leerjaar) geschild en gesneden door een groepje enthousiaste mama’s en papa’s.  

De actie start op 24/10/2018 en loopt door tot en met 26/06/2018. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Naam leerling : ___________________________________ Klas : __________ 

 

neemt deel aan de actie ‘Oog voor lekkers’ en betaalt € 3,50 voor 30 stukken 

fruit. De betaling gebeurt via de schoolrekening. 

 

Handtekening ouder : __________________ 

 

Inschrijvingsstrookje aan de juf of meester afgeven, ten laatste op 15/10/2018 
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