26 April:
Start inschrijving basisscholen
voor EU-Schoolfruit-programma
2011-2012
Als deelnemende school ontvangt u maximaal 10 weken lang 2-3 x per week gratis
groenten en fruit voor alle kinderen!
Informatie EU-Schoolfruitprogramma
Het EU-Schoolfruitprogramma is een kortlopend programma gericht op het verhogen van de
groente- en fruitconsumptie bij kinderen op school. Het EU-Schoolfruitprogramma wordt voor 50%
gefinancierd door de Europese Unie. De andere helft wordt gefinancierd door leveranciers
uit de groente- en fruitsector in Nederland. Zij zijn tevens de leveranciers van groenten en fruit binnen
dit programma. Op dit moment zijn er drie leveranciers: Schoolfruit.nu, Fruitschool en Vitamine &
Zo. Het EU-Schoolfruitprogramma wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie, het Productschap Tuinbouw, het Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten,
Stichting Voedingscentrum Nederland en het GroentenFruit Bureau.
Aanmelden EU-Schoolfruitprogramma
Wilt u als school meedoen aan het EU-Schoolfruitprogramma?
Schrijf uw school dan vanaf 26 april in via de website www.euschoolfruit.nl.
Eén van de voorwaarden is dat de hele school meedoet. Overige voorwaarden
staan vermeld op de website. In schooljaar 2011-2012 kunnen 2000 scholen
deelnemen aan het programma. U kunt als school kiezen uit drie periodes:
Periode 1 Start week 38 (2011)
Periode 2 Start week 3 (2012)
Periode 3 Start week 16 (2012)
Wilt u met uw school starten in week 38 (19 september)?
Schrijf uw school dan uiterlijk 29 juli in! Naast groenten en fruit ontvangt de
school een startpakket met aanvullende informatie. Dit pakket bestaat uit een
Schoolfruitposter, een educatieve poster en lesmateriaal.
Scholen die in schooljaar 2010-2011 al hebben deelgenomen, kunnen in
2011-2012 niet opnieuw meedoen. Zij kunnen verder met het eten van
groenten en fruit op school via het programma SchoolGruiten. Uw GGD
kan uw school hierbij ondersteunen.
Zie volgende pagina

Vervolg EU-Schoolfruitprogramma
SchoolGruiten
In Nederland is het EU-Schoolfruitprogramma gekoppeld aan het bestaande programma
SchoolGruiten dat meerdere jaren loopt. SchoolGruiten staat voor groenten en fruit eten op
school. Voor scholen die meedoen met het programma SchoolGruiten is het gezamenlijk eten
van groenten en fruit op school (“gruiten”) een vaste gewoonte. Een school gruit minimaal 2x per
week. Vaak wordt het gruit gegeten in de ochtendpauze. Groenten en fruit worden verzorgd door
een leverancier naar keuze of worden meegegeven door de ouders.
Dus… wilt u na de gratis periode uw leerlingen blijvend stimuleren om groenten en fruit te eten?
Ga dan door met SchoolGruiten!
Meer informatie over het EU-Schoolfruitprogramma vindt u op www.euschoolfruit.nl.
Meer informatie over SchoolGruiten vindt u op www.schoolgruiten.nl.
Voor meer informatie over het EU-Schoolfruitprogramma en over SchoolGruiten kunt u
contact opnemen met het
Steunpunt SchoolGruiten
Telefoon: 0317 48 59 66
Email: euschoolfruit@wur.nl
www.euschoolfruit.nl

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten

