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Beste ouders/ verzorgers,

Sinds vorige week krijgen wij wekelijks vers schoolfruit
op school aangereikt. Heel erg fijn en bovenal gezond.
We gaan dit schoolfruit verdelen voor/na de pauzes
voor de groepen 3 tot en met 8 op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Op maandag en dinsdag krijgen de leerlingen vanuit de
school geen fruit aangeboden. Dan moeten ze dus zelf
een tussendoortje meebrengen voor tijdens de pauze.
De leerlingen van groep 1,2 mogen, zoals ze dat
gewend zijn, alle dagen van de week fruit
meebrengen. Dat is ook zo ingepland in het rooster
van de dag. Wij maken voor hen elke dag een proeverij met schoolfruit klaar. Daardoor
krijgen ze de kans wat extra fruit te eten en komen ze ook in aanraking met allerlei soorten
fruit en dat is toch ook wel één van de achterliggende gedachtes van de deelname aan de
schoolfruit-actie.
Vanuit de stichting schoolfruit worden ook les-ideeën aangedragen. We krijgen wekelijks
mail van de stichting schoolfruit en deze week worden links naar verhalen op het digibord
aangedragen. We gaan er dus ook daadwerkelijk in de groepen op door. Het is ook
onderdeel van het lesplan ( vakgebied biologie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding)
We zijn voor deze schoolfruit-actie nog op zoek naar een aantal ouders die, samen met
juffrouw Therese of meneer Erik, voor 10 uur het fruit willen prepareren voor gebruik. Denk
b.v. aan het doorsnijden van kiwi’s, insnijden van sinaasappelschillen, etc.. Dan wordt het
voor kinderen wat makkelijker het fruit te eten en denken we dat de actie nog beter gaat
lopen.
Wilt u ons assisteren. Stuur een mailtje naar info@zonzeel.nl of laat het even weten bij
juffrouw Therese of meneer Erik. Wij zijn met uw hulp erg blij.
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