
	  

	  

	  
	  

9	  september	  2016	  
	  
Gezond	  ontbijt	  2016	  
	  
	  
Beste	  ouder	  
Beste	  leerling	  
 
Ontbijt	  jij	  voor	  je	  naar	  school	  komt?	  Tuurlijk	  wel!	  Of	  geen	  tijd?	  Geen	  honger?	  Uit	  cijfers	  blijkt	  dat	  
dagelijks	  ontbijten	  bij	  jongeren	  afneemt	  met	  de	  leeftijd.	  Eén	  op	  zes	  ontbijt	  nooit.	  En	  één	  op	  drie	  voelt	  
zich	  zelfs	  ongezond.	  Bekijk	  even	  de	  brochure	  met	  haalbare	  tips	  voor	  een	  goede	  start	  van	  je	  dag.	  
Volgende	  leerlingen	  krijgen	  een	  gezond	  ontbijt	  op:	  
	  

v Eerste	  graad:	  woensdag	  14	  september	  eerste	  lesuur	  

v Vierdes:	  woensdag	  14	  september	  tweede	  lesuur	  

v Vijfdes	  en	  alle	  topsporters:	  donderdag	  15	  september	  eerste	  lesuur	  

v Zesdes	  en	  zevendes:	  donderdag	  15	  september	  tweede	  lesuur	  

v 	  Derdes:	  vrijdag	  16	  september	  eerste	  lesuur	  

De	  leerlingen	  die	  pas	  het	  tweede	  lesuur	  komen	  ontbijten,	  krijgen	  een	  springuur	  het	  eerste	  lesuur	  en	  
schuiven	  dus	  aan	  om	  9.20	  uur.	  

Het	  ontbijtbuffet	  wordt	  geserveerd	  in	  onze	  refter.	  Ruim	  alsjeblieft	  je	  spullen	  op	  na	  het	  ontbijt	  en	  hou	  
het	  netjes.	  Dit	  staat	  op	  het	  menu:	  

twee	  donkere	  broodjes,	  koffie,	  (soja)melk,	  thee	  of	  water,	  yoghurt,	  fruit,	  cornflakes	  en	  granola,	  beleg:	  
minarine,	  confituur,	  kippenwit	  of	  jonge	  kaas	  en	  hardgekookte	  eitjes	  

Graag	  vernemen	  wij	  nog	  wie	  van	  onze	  leerlingen	  een	  gluten-‐,	  melk-‐	  of	  andere	  allergie	  heeft,	  zodat	  
wij	  voor	  hen	  aangepaste	  voeding	  kunnen	  voorzien	  met	  een	  sojayoghurt	  en/of	  glutenvrij	  brood.	  
Hiervoor	  mag	  u	  mailen	  naar	  onze	  gezondheidscoördinator	  Ellen	  Vandenbroucke	  via	  Smartschool	  of	  
op	  ellenvandenbroucke7@gmail.com	  .	  	  
	  
De	  prijs	  bedraagt	  €3,5	  en	  wordt	  via	  de	  schoolrekening	  verrekend.	  Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  gezonde	  
en	  hongerige	  medewerking.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  	  
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