
 
                                                  Burgemeester Philipslaan 78                                                         
                                                  3680 Maaseik  
                                                  Tel.: 089 / 56 04 82 
                                           E-    secretariaat@desprongmaaseik.be  

  
                                                  Burgemeester Philipslaan 78                                                         
                                                  3680 Maaseik  
                                                  Tel.: 089 / 56 04 82 
                                           E-    secretariaat@desprongmaaseik.be  
 

 

Tutti Frutti 

 
Beste ouder(s), 
 

Ook dit schooljaar willen wij als school opnieuw deelnemen aan  
het Tutti Frutti – project, gesteund door de Vlaamse Overheid. 
 

Een heel schooljaar ( 30 weken) krijgt uw kind dan wekelijks  
een heerlijk stuk fruit en dit voor de prijs van € 7,00.  
Elke woensdag tijdens de speeltijd kan uw kind dan genieten  
van een gezond tussendoortje.  
 

Om concrete afspraken te kunnen maken met de fruithandelaar, 
willen wij graag weten hoeveel kinderen gaan deelnemen.  
 

Daarom dient u onderstaand strookje zo snel mogelijk in te vullen  
en uiterlijk donderdag 03/10/2013 terug mee te geven aan uw kind.  
Het bedrag van € 7,00 wordt via de maandelijkse factuur afgerekend. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

Ondergetekende, ouder van ……………………………………(naam)  
uit klas ……….. bevestigt dat zijn / haar kind 
 
 deelneemt aan het Tutti Frutti – project en betaalt hierbij € 7,00. 
 

 niet deelneemt aan het Tutti Frutti – project. 
 
Handtekening, 
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