Onderwerp: Informatie start EU-Schoolfruitprogramma 2013-2014
Wageningen, 2 september 2013
Beste lezer,
Vanaf 9 september ontvangt uw school maximaal twintig weken gratis drie porties groenten en fruit per leerling per week.
De rest van het schooljaar spant de school zich in om de schoolfruitactiviteit op minimaal twee vaste dagen in de week
zelfstandig voort te zetten. Hiermee draagt u bij aan de gezondheid van uw leerlingen.
Startpakket
Met deze brief ontvangt u het startpakket dat bestaat uit twee EU-Schoolfruitposters, de educatieve poster “Ken je deze
al?” en een lesboekje. U bent verplicht de EU-Schoolfruitposter op te hangen bij de hoofdingang van uw school, zodat
zichtbaar is dat uw school deelneemt aan EU-Schoolfruit. Voor elke groep is een les ontwikkeld, zodat u in alle klassen
aandacht aan groenten en fruit kunt besteden. Deze lessen zijn ook te downloaden via www.euschoolfruit.nl/lesmateriaal.
Schoolfruit digibord
Op www.schoolfruitdigibord.nl vindt u interactieve voorleesverhalen en quizzen over groente en fruit voor alle groepen.
Vlieg mee met Oscar het lieveheersbeestje, neem een kijkje in de tas van neef Ruben uit Suriname, of ga als beestachtige
bieten en malle mango´s de strijd met elkaar aan in de gigagrote groente- en fruitquiz.
Startinformatie
De eerste levering van schoolfruit vindt plaats in week 37 (vanaf 9 september). Lees de tips op www.euschoolfruit.nl/start.
Op donderdag 26 september vindt de officiële aftrap van EU-Schoolfruit 2013-2014 plaats. Alle scholen kunnen hieraan
deelnemen met een feestelijk programma op de eigen school en meedoen met de EU-Schoolfruit wedstrijd. Meer
informatie leest u op de bijgevoegde flyer, in de digitale nieuwsbrief of via www.euschoolfruit.nl/wedstrijd.
Van week 35 - 2013 t/m week 6 - 2014 ontvangt u iedere donderdag een digitale nieuwsbrief met informatie over groenten
en fruit voor de komende week en in welke volgorde u deze het beste kunt eten. Daarna ontvangt u deze 1 x per maand.
Halverwege de gratis periode ontvangt u een stappenplan met informatie over hoe u na de gratis periode verder kunt gaan
met het eten van groenten en fruit op school gedurende de rest van het schooljaar. Meer informatie vindt u op
www.euschoolfruit.nl/stappenplan. Ook ontvangt u dan een ouderbrochure.
U ontvangt tweemaal een digitale vragenlijst om de gratis periode en de zelfstandige fase te evalueren. Vanaf week 8 gaat
uw school zelfstandig verder met het eten van groenten en fruit in de ochtendpauze.
Op www.euschoolfruit.nl/activiteiten leest u meer over de activiteiten gedurende het schooljaar.
Wij attenderen u erop dat u ook communicatie van uw leverancier ontvangt. Deze communicatie heeft deels een
commercieel karakter en wordt niet vanuit het Steunpunt EU-Schoolfruit gecoördineerd.
Contact met leverancier
Uw leverancier heeft per e-mail aan u bekend gemaakt op welke dag groenten en fruit op uw school worden bezorgd. Heeft
u nog geen e-mail van uw leverancier ontvangen? Neem dan contact op met uw leverancier. De gegevens van uw
leverancier vindt u op uw schoolfruitovereenkomst of via onze website www.euschoolfruit.nl/leveranciers. Het Steunpunt
EU-Schoolfruit kan u geen informatie verstrekken over de leveringen. Dit kan alleen uw leverancier.
EU-Schoolfruitprogramma
Het EU-Schoolfruitprogramma wordt u aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en vijf
sponsors uit de groente- en fruitsector, namelijk Schoolfruit.nu i.s.m. The Greenery, Kids & Schoolfruit, Fruitmoment, Halm
Schoolfruit en Fruitschool. Het Productschap Tuinbouw en het Steunpunt EU-Schoolfruit zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de regeling. Stichting Voedingscentrum Nederland ondersteunt het EU-Schoolfruitprogramma.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar euschoolfruit@wur.nl. Wij wensen u smaakvolle en gezonde weken toe!
Met vriendelijke groet,
Myrthe Tienstra, Steunpunt EU-Schoolfruit

