
 

Extra INFOBRIEF , november 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Er staat de komende weken een aantal leuke dingen op de agenda waar ik u nog niet over 
heb geïnformeerd in de afgelopen infobrief, vandaar dat ik u in deze infobrief hier graag over 
informeer. 

 
Schoolontbijt op vrijdag 8 november 
 
Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen een gezond ontbijt op 
school. Ze hoeven dus thuis niet te ontbijten die dag. 
 
Ik hoop dat het een gezellig samenzijn zal zijn en dat de kinderen 
lekker ontbijten op school. Zie ook de bijlage bij deze infobrief. 
 

 
 
Schoolfruit 
Nog maar één weekje en dan start het EU-subsidieprogramma voor schoolfruit 
weer. Vanaf 11 november t/m 17 april 2020 zullen er wekelijks 3 porties fruit 
beschikbaar komen. 
De leerlingen zullen dan op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school krijgen 
en hoeven dus alleen op maandag en dinsdag hun eigen schoolfruit mee te nemen. 
De eerste keer dat ze schoolfruit krijgen is dus op woensdag 13 november.  

 
Trefwoord thema Geheimhouden (week 46 t/m 48) 
  

Iets geheimhouden hoort bij mens-zijn. 
Elk mens heeft zo zijn geheimen. Van kleine geheimpjes tot 
grote geheimen die je liever niet wilt onthullen. Geheimen 
“doen” iets. De komende weken ontdekken de kinderen wat 
dat is. 
 In de Bijbelverhalen heeft Jozef geen geheimen voor zijn 
vader, maar wel voor zijn broers.  

De broers hebben vervolgens een groot geheim voor hun vader als ze Jozef verkopen en 
doen alsof hij is verslonden door een groot dier. In werkelijkheid is hij in Egypte 
terechtgekomen waar hij later zelfs tot onderkoning wordt gekroond …. 
 
De broers zijn nog niet van hem af, maar hoe of wat? Dat houden we nog even “geheim”. 
  
Raadseltje : “Niemand weet wat ik ben, als je het wel weet besta ik niet meer…..” 
 
 



 

 
Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  
Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we 

zijn er heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten 

(adjunct-directeur) 

 

 Beste ouders, 

Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  

fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, 

groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente 

te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

EU-Schoolfruit op cbs De Rank  

De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school worden: 

Woensdag, donderdag en vrijdag 

Wij ontvangen de levering van de leverancier Freshweb. 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 

aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te 

halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 

initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen 

& EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund 

door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor onze school 

en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 

 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 

euschoolfruit@wur.nl   

0317- 485966 


