Beste ouder/verzorger,
In deze brief informeren wij over het EU Schoolfruitproject waar de school van uw kind(eren) aan
mee doet. In 3 periodes ontvangt uw kind 3 stuks fruit of groente per week. Het gratis fruit wordt
uitgedeeld in de klas. Het betreft de volgende periodes:
Periode 1: vanaf week 13 november tot en met de week van 18 december 2017
Periode 2: vanaf week 8 januari tot en met de week van 19 februari 2018
Periode 3: vanaf week 5 maart tot en met de week van 16 april 2018
Het EU Schoolfruit project is een Europees gefinancierd project om de consumptie van
suikerhoudende producten bij kinderen op school te verminderen. Kinderen die meer groente en fruit
eten voelen zich fitter op school, zijn minder vaak ziek en leren gemakkelijker. (Bron: Steunpunt
Smaaklessen en EU Schoolfruit, Universiteit Wageningen)
Schoolfruit.nl is sinds 2004 actief met het leveren van groente en fruit op basisscholen. Vele
duizenden scholen ontvingen al ‘een gezond tien uurtje’ van ons binnen dit project. Ook dit jaar
is Schoolfruit.nl de grootste leverancier van het EU Schoolfruitproject 2017/2018 en ondersteunt
daarnaast bijna 3000 basisscholen.
Wij doen dit door een gedegen aanpak op gebied van budget en communicatie. De vele successen
uit het verleden konden echter niet ontstaan zonder de hulp van onze ambassadeurs. Ouders die het
verminderen van suikerconsumptie in het algemeen en daarmee de gezondheid van alle kinderen op
hun school écht belangrijk vinden.
Samen met ouders en school helpen wij om na de EU Schoolfruitperiode de kinderen verder te
voorzien van groente en fruit in de klas. Draagt u ook bij als ambassadeur op de school van uw
kind(eren)? Meld u aan via www.schoolfruit.nl/ambassadeur en ontvang vrijblijvend informatie over
ons programma.
Met gezonde groet,

Peter de Boer					
Schoolfruit.nl
P.S. de eerste 500 ambassadeurs ontvangen het boek Eerlijk Eten van Floortje Dessing.

