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Genk, 6 september 2019 

Beste ouders, 

 

Onze school neemt ook dit jaar weer deel aan het Oog voor Lekkers-

project (het vroegere ‘Tutti Frutti). Dankzij Europese en Vlaamse 

subsidies en met steun van de groente-, fruit- en zuivelsector kunnen 

we  genieten van een financiële ondersteuning voor fruit, groenten. Via 

het project willen we leerlingen helpen om van fruit, groenten en melk 

een dagelijkse gewoonte te maken.  

Omdat we graag 30 weken fruit willen aanbieden, vragen we een 

bijdrage van  € 3,50 per leerling (via de schoolfactuur). Voor dit kleine 

bedrag krijgen de kinderen wekelijks op woensdag 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 van zodra we de goedkeuring krijgen van de overheid. De 

exacte datum zal u terugvinden op de weekplanning. 

 

Bij deze willen we dan ook een oproep doen naar bereidwillige 

(groot)ouders die ons uit de nood willen helpen om elke woensdag bij de 

start van de schooldag (8.40 uur) fruit te schillen voor onze 

kleutertjes en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.  

 

Met vriendelijke groe(n)ten, 

 

De directie en het schoolteam 
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---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

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 

09/09/2019 

 

 

 

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

 

 

Ik,_________________(mama,papa,…)van______________(leerling) 

uit klas : __________  wil graag helpen met fruit schillen. 

Mijn telefoonnummer: ___________________________ 

 

Handtekening ouder : __________________ 
 

 

 


