
Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van 
foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we u geen foto’s of filmpjes te 
maken van schoolse activiteiten van andere kinderen. De school maakt foto’s en zorgt voor verspreiding via de 

schoolapp 

 

nr. 10, week 47 
Schoolfruit 
Vorige week is het meeste fruit verdeeld over alle kinderen. Er waren appels over en die zijn naar de 
voedselbank gebracht. 
We weten vooraf niet wat er geleverd wordt dus jullie kunnen nog steeds zelf fruit meegeven. 
Deze week zijn er worteltjes, peren en bleekselderij geleverd.  
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Hasselbraam zijn:  
Dinsdag, woensdag en donderdag. Wij ontvangen de levering van de leverancier gebroeders van 
Aarle. 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijft u dan in voor de 
nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl 
 
Neem mij mee kapstok! 
De kapstok is weer leeg.  
In de gymzaal staat nog een doos met gevonden kleding. Dus als jullie nog iets missen, dan kun je 
daar nog even terecht. Volgende week wordt ook deze kleding aan het Goede Doel gegeven.  
 
Herinnering betaling vrijwillige ouderbijdrage 
Hierbij een herinnering voor de betaling van de ouderbijdrage. We hebben al een groot bedrag 
binnen waarvoor onze dank. 
Het bedrag van € 23,00 is als volgt verdeeld over de verschillende activiteiten per leerling:  
Sint € 5,74  
Kerst € 1,82  
Carnaval € 1,36  
Sportdag € 2,73  
Cultuur € 11,37 
 ---------  
Totaal € 23,00  
Jullie kunnen de ouderbijdrage à € 23,00 per leerling overmaken op  
bankrekeningnr NL35INGB0000883254 ovv brinnummer 23RA SALTO-school de Hasselbraam, 
bijdrage ouderbijdrage, naam leerling en groep leerling. 
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