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NIEUWSBRIEF  
de vreedzame wijk en een veilige school  

We leven in een wereld die soms een beetje op zijn kop staat. Daar 

worden we niet blij van. We voelen ons snel aangevallen, maar we zijn niet 

op ons mondje gevallen. Dat leidt vaak tot geschreeuw en dan heb je niet 

de neiging om te luisteren wat de ander bedoeld te zeggen. Dat is 

jammer. Uiteindelijk willen we het beste. Voor onze kinderen en voor onze 

wijk. Wij werken daar aan. 

Zo doen wij het op De Witte Vlinder 

Hiernaast kunt u zien aan welk blok wij werken    ➡  

Dat is nu: 

 We hebben oor voor elkaar 

Corona en 10 minuten gesprekken  

In principe zijn de gesprekken telefonisch en door de leerkracht in te plannen.  

U krijgt dus geen centrale uitnodiging. 

Soms zijn er ouders die we gewoon willen spreken.  

Dan zijn dit de regels: 

• Maximaal 1 ouder per kind  

• Registreren bij binnenkomst 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst 

• Anderhalve meter in acht nemen 

• Mondkapje gewenst maar niet vereist (zolang dit niet bij wet 
geregeld is) 

Er zijn wegwerpmondkapjes voor school. Ze liggen bij de ingang 
als u voor zo'n gesprek op school komt. 
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Sinterklaas en Kerst 
DE GEZELLIGSTE MAAND VAN HET JAAR KOMT ERAAN.  

HOE WE DAT DOEN IN TIJDEN VAN CORONA?  

DAAR DENKEN WE HARD OVER NA.  

DAT HET ANDERS WORDT IS WEL DUIDELIJK.  

WE HOUDEN U OP DE HOOGTE!
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 Wij doen mee aan EU-Schoolfruit. 
U ook?

Wat is EU-Schoolfruit?
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen 
op school drie stuks fruit en groente per leerling 
per week. De school doet namelijk mee aan EU-
Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit 
en gezonde voeding. 

Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf fruit 
en groente meebrengen naar school. Dit kan 
natuurlijk ook nu al op de dagen dat er geen 
schoolfruit is op school. In deze folder leest u  
tips hoe u dat gemakkelijk kunt doen.

Wat kunt u doen
De school kan uw hulp goed gebruiken om fruit 
en groente als tienuurtje de standaard  
te maken. Wat kunt u doen?

Helpen op school 
•  Help mee met het klaarmaken  

en uitdelen van het schoolfruit.
•  Geef ook fruit en groente mee op de dagen 

dat er geen fruit en groente van EU-Schoolfruit  
wordt uitgedeeld. 

Praat mee over  
eten en drinken op school
Via de MR kunt u als ouder meepraten over het 
beleid over eten en drinken op school. Op onze 
website staan tips en voorbeelden: 
www.euschoolfruit.nl. 

Oudernieuwsbrief
Meld u aan voor de oudernieuwsbrief van  
EU-Schoolfruit. Zo bent u op de hoogte van wat 
uw kind elke week krijgt.  
Zie: www.euschoolfruit.nl

Door fruit en gr
oente op 

meerdere momenten op een 

dag aan uw kind te geven
, is 

de kans grote
r dat uw kind 

voldoende frui
t en groente e

et! 

Elke dag fruit of groente 
meegeven geeft duidelijkheid en u leert uw kind een goede 

gewoonte aan.

Fruit- en groentetips
Lekker gemakkelijk, fruit en 
groente op school en thuis


