
 

 
 

        
 
 

   13/03/2014 
Beste ouder(s), 
 
 
Zoals u heeft gemerkt hebben we de voorbije maanden geïnvesteerd in onze speelplaatsmuur van de lagere school en 
onze groenzone. De inkomsten die we via het voorbije eetfestijn hebben opgehaald, werden hieraan dan ook nuttig 
besteed.  
Binnenkort organiseren we op zaterdag 05 april een grote klusjesdag waarbij ons schoolteam en bereidwillige 
(groot)ouders onze school verder kunnen opknappen (info volgt!). Ook onze groenzone moet nog verder worden 
afgewerkt opdat we na Pasen deze ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Dit kost uiteraard de nodige centjes...  
 
Het is dan ook niet lang zoeken waaraan we de mogelijke opbrengsten van onze traditionele taartenslag kunnen 
besteden... Dit schooljaar breken we echter met de traditie van de taartenverkoop en zullen we, binnen ons thema 
'NATUUR, kiezen om een gezond fruitpakket te verkopen. Samen met fruithandel 'Mango' hebben we een lekker pakket 
samengesteld dat bestaat uit 1kg jonagold- appelen en 1kg conference- peren.  
 
Al verscheidene jaren trachten we als school immers fruit op allerlei manieren te promoten en ook u kan als ouder het 
'fruit- eten' van uw kind bevorderen. Aansluitend op de levering van het fruit op vrijdag 28/03 volgt onze IDO- fruitactie 
waarbij u dagelijks een appel/peer kan meegeven. Het gekochte fruit zal in een zakje worden gestopt waardoor uw kind 
dit gemakkelijk mee naar huis kan nemen. 
 
De kostprijs van deze 2kg fruit bedraagt slechts 5euro! We hopen alvast dat u zo veel mogelijk zakjes kan (ver)kopen... 
U vult gewoon onderstaand briefje in en geeft het geld in gesloten enveloppe mee naar school.  
 

Gelieve rekening te houden met volgende afspraken: 
- Laatste dag afgeven van het geld& briefje--> donderdag 20/03 

- De pakketten worden meegegeven  --> vrijdag 28/03 
- Kostprijs van een pakket (= 1kg appelen+ 1kg peren) is 5euro 

- Het geld& briefje in een gesloten enveloppe stoppen. 

 
Alvast bedankt…en smakelijk!  
 
Schoolteam VBS De Bloesem 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam leerling : ……………………………………………………………………….. …Klas …………………………………….. 

 

 Wenst ......... x 1fruitpakket = ..............  x 5euro = ............euro   

    
Handtekening 
 
 
 
   


