Vrije Basisschool ‘Broederschool ‘

Schabartstraat 10
3600 Genk
info @ broederschool - genk . be
: (089) 35 24 81 - (089) 35 28 81 - : (089) 51 42 52

Genk, 4 september 2020

Groenten en fruit op school! – Oog voor lekkers
Beste ouder,
Onze school neemt deel aan het Oog voor Lekkers-project (Het vroegere Tutti Frutti). Via dit
project willen we leerlingen motiveren om van fruit en groenten eten een dagelijkse gewoonte te
maken. Door één keer per week fruit of groente aan te bieden op school en hier extra aandacht
aan te besteden in de klas zetten we alvast een stap in de goede richting!
Gedurende 20 weken krijgt uw kind op woensdag een stuk fruit of groente aangeboden dankzij
Europese en Vlaamse subsidies.
Na de subsidieperiode wil de school het project verderzetten gedurende tien weken. Hiervoor
vragen we een kleine bijdrage van €3,5. Deze prijs werd afgesproken met de leverancier die er
dan voor zorgt dat er een gevarieerd aanbod van fruit en groente kan aangeboden worden.
Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Als ouder bepaalt u voor een groot stuk wat uw
kind eet. U kunt uw kind motiveren om meer fruit en groenten te eten, bijvoorbeeld door ook op
andere dagen fruit of groenten mee te geven naar school. Dit noemen we Gezond in de
Boekentas! Het helpt natuurlijk ook om thuis zelf het goede voorbeeld te geven.
Op www.oogvoorlekkers.be vindt u tal van tips om van elke dag een groente-/fruit- en melkdag
te maken!
Omwille van de geldende coronamaatregelen, kunnen we jammer genoeg geen schilouders
inschakelen. Het fruit kan dus niet geschild worden. Kinderen kunnen hun stukje fruit of groente
met schil opeten of nemen het mee naar huis.
De actie start van zodra we de goedkeuring krijgen van de overheid. De exacte datum zal u
terugvinden op de weekplanning.
Stuur de klasleerkracht een mailtje waarin u laat weten of uw kind wel of niet deelneemt aan het
project.
Met vriendelijke groeten,
De directie en het schoolteam
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