“Een leuke wedstrijd voor iedere groep van EU-Schoolfruit”

Beste leerkracht,
Wij vinden het leuk dat uw school één of meerdere fruitdagen heeft. Een lekker gezonde snack in de
pauze. Wij helpen u graag om het eten van groenten en fruit nog leuker te maken. Elke klas maakt
kans op mooie prijzen voor de school door mee te doen met deze wedstrijd. Er zijn twee wedstrijden,
één voor groep 1 t/m 3 en één voor groep 4 t/m 8.
Kleurplatenwedstrijd voor groep 1 tot en met 3
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 organiseert het team EU-Schoolfruit een kleurplatenwedstrijd. De
kleurplaat is te vinden op de website www.euschoolfruit.nl/wedstrijd. Elke leerling kleurt de kleurplaat
zo mooi mogelijk in. De leerkracht kiest vervolgens de mooiste kleurplaat van de groep en uploadt de
kleurplaat via www.euschoolfruit.nl/wedstrijd. Opsturen kan ook naar EU-Schoolfruit wedstrijd, postbus
17, 6700AA Wageningen. Sluitingsdatum wedstrijd: 24 januari 2014.
Traktatiewedstrijd voor groep 4 tot en met 8
De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan een traktatiewedstrijd. Organiseer een
traktatieactiviteit, en kies de mooiste, lekkerste, gezondste en meeste originele traktatie van de klas.
Een foto van de mooiste traktatie met het recept uploadt u via www.euschoolfruit.nl/wedstrijd.
Sluitingsdatum wedstrijd: 24 januari 2014.
Prijzenpakket
Op 28 januari 2014 wordt uit alle inzendingen de mooiste kleurplaat en beste traktatie gekozen. De
prijswinnaars worden bekend gemaakt via de website. De beste traktatie ideeën komen op de website
www.euschoolfruit.nl/wedstrijd.
Prijzenpakket onderbouw:

Twee maal een set van 2 Blooms zitelementen

Prijzenpakket bovenbouw:

Twee maal een set van 3 Jollebollen (2 hele en 1 halve bol)

Kleine prijzen:

50 EU-Schoolfruit voetballen (25 voor groep 1 t/m 3 en 25 voor groep
4 t/m 8)

Levering en plaatsing inbegrepen m.u.v. de eilanden. De installatie is afhankelijk van
weersomstandigheden en is niet mogelijk bij vorst. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door het
team EU-Schoolfruit. De prijzen worden in de week van 10 februari 2014 uitgereikt aan de scholen.
Informatie
Alle informatie over de schoolfruitwedstrijd leest u op www.euschoolfruit.nl/wedstrijd.
Wij wensen alle leerlingen veel plezier en succes met de wedstrijd!
Vriendelijke groeten,
Team EU-Schoolfruit

