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Beste ouders,
Op woensdag organiseren we fruitdagen. Als uw kind(eren) ingeschreven is (zijn), hoeft u dus geen
versnapering mee te geven op woensdag.
Het fruitabonnement loopt over 30 weken. Soms zal er om praktische redenen een week overgeslagen
worden. Daarom geven we hierna de data waarop er fruit voorzien wordt, mee.
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Zoals elk jaar zoeken wij bereidwillige ouders die zich mee willen inzetten om het fruit te verdelen
naar de klassen. Vooral voor de jongste klasjes moet er soms wel wat fruit versneden worden vooraleer
onze kinderen hier optimaal kunnen van genieten. Wij verwachten jullie elke woensdag van ’s morgens
om 8.40 uur tot ongeveer 9.30 uur.
Verantwoordelijke leerkracht: Juf Ann 2B
Mocht je je geroepen voelen om je steentje te willen bijdragen, geef dan onderstaand strookje
ingevuld mee naar de klas. Om de continuïteit te kunnen verzekeren, geven we de voorkeur aan ouders
die het ganse schooljaar kunnen meewerken. Ouders die omwille van hun werk of … niet elke week
kunnen meehelpen, noteren op de inschrijvingsstrook de data waarop ze zich kunnen inzetten. Zo
kunnen we een beurtrol en/of een reservelijst opstellen.
Als er iets onverwacht gebeurt, kan je steeds de verantwoordelijke verwittigen. Andersom zouden wij
dit ook willen doen. Mogen wij daarom vragen om liefst een GSM-nummer in te vullen, zodat de
leerkrachten jullie per SMS op de hoogte kunnen houden. Dit lijkt ons de snelste manier.
Met vriendelijke groet,
directie en leerkrachten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Ik, ondergetekende ……………………………..………………………………….
geef mij op als fruitmama / fruitpapa voor het huidige schooljaar 2019 – 2020.
Ik kan mij wekelijks inzetten./ Ik kan mij inzetten op volgende data : ………………………..
(schrappen wat niet past)
Mijn GSM-nummer : ……………………………..

(of TEL.-nummer : ……………………)

