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Beste ouders 

Ook dit schooljaar doen we mee met “Tutti Frutti”, een schoolproject in samenwerking met 

Het Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie. 

Het project wil jongeren meer fruit en groenten laten eten door hen wekelijks fruit of 

groente aan te reiken op school. Dankzij een vaste leverancier is er een gevarieerd aanbod 

aan een aanvaardbare prijs. Dit heeft als voordeel dat alle leerlingen verschillende soorten 

fruit en groenten leren proeven en dat jullie als ouders er niet meer hoeven aan te denken 

om fruit mee te geven naar school. 

Dit schooljaar hebben we 2 “Tutti-frutti-voormiddagen” per week : 

dinsdag en donderdag. 30 weken lang : start vanaf de eerste week van oktober 2018 tot 

juni 2019. 

Voor 20 euro krijgt elk kind in de loop van het schooljaar dus 60 stukken fruit of groenten. 

Als wij erin slagen onze kinderen meer fruit en groenten te laten eten, dragen wij bij tot de 

preventie van overgewicht op korte termijn en het voorkomen van welvaartsziekten, zoals 

hart- en vaatziekten, op langere termijn. 

Let op : kinderen die niet deelnemen aan het project brengen op dinsdag en 

donderdagvoormiddag zelf fruit / groenten mee om op te eten tijdens de speeltijd ! 

Geen koek dus op dat moment. 

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

Inschrijfstrook  

Naam kind ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klas …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O  wil graag op dinsdag of donderdag fruit eten op school in het kader van het Tutti Frutti project en betaal   
   €20 in een gesloten enveloppe meegeven, uiterlijk tegen maandag 17 september 2018. 
 
O  neen, ik neem niet deel aan Tutti Frutti en breng zelf fruit mee. 

Voor akkoord 

Datum: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en handtekening ouders ……………………………………………………………………….. 
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