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SCHOOLFRUIT 
Deze week beginnen we weer met een schoolfruitperiode, lekker. 
Voor deze week staan de volgende fruit-/groentesoorten op de agenda: 
Peer 
Wat is een conference peer? 
De conference peer wordt gezien als de lekkerste handpeer. Het heeft een 

langwerpige vorm en heeft een groene grondkleur van de buitenkant. Als het 

een licht gele grondkleur heeft, dan zit de peer in een vergevorderde stadium. 

De peer kan dan nog wel gegeten worden. Als het vruchtvlees een wit-groene kleur heeft en nog vrij 

droog is dan zijn de peren nog niet geschikt om te consumeren. Als het vruchtvlees nog groen-wit is, 

maar wel zacht, dan is de peer optimaal voor liefhebbers van zachte smaakvolle peren. Als het 

vruchtvlees een geel-groene kleur heeft, dan zijn de peren overrijp en niet meer om te consumeren. 

Mandarijn 
De mandarijn van deze week is minder gekleurd dan u gewend bent, hoe komt dat? 
De mandarijnen kleuren in koele en donkere dagen. Het is verse oogst uit Turkije en de afgelopen weken is het nog relatief warm 
geweest. Vaak worden mandarijnen dan gestookt maar deze mandarijnen zijn vers van het land gekomen. Doordat het wel erg 
warm is geweest hebben de mandarijnen een super smaak gekregen met een hoge brix (suiker) waarde. 
Waar komen deze week onze mandarijnen vandaan? 
Vorige week zijn de mandarijnen geplukt in Turkije door Erza. Al meer dan 15 jaar exporteren zij rechtstreeks naar Nederland door 
Lukassen AGF, partner van schoolfruit.nl. Erza teelt gecertificeerd de soorten Okitsu en Satsuma, in de teelt wordt steeds 
duurzamer geteeld en werkt men de laatste jaren hard aan de gezondheidsaspecten die betrekking hebben op het product. 

Wortel 
Waspeen is niets anders dan de bekende bospeen die is ontdaan van loof en gewassen. Lekker makkelijk, 

want even afspoelen en je kunt er zo mee aan de gang. Ook hier kun je weer heel veel combineren en 

experimenteren. Let op de kinderen – als die zien dat je bezig bent met waspeen, kunnen ze zich vaak 

niet bedwingen om er een paar te pikken. Geen wonder, want een peen-uit-het-vuistje is heerlijk en nog 

lekker gezond ook. 

Waar komen deze week onze waspeen vandaan? 

Vorige week zijn de waspenen geoogst in Karrenburg door Ate en Bram van MB Peen. 

 
 Onze fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.  
Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven?  

 

  

ACTIE4KIDS 2017 – 2018 VAN START 

De voorbereiding voor Actie4kids 2017 - 2018 is van start gegaan! Samen met u willen 
wij 50.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met 
schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Dit jaar gaan de 
schoenendozen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de 
kinderen van vluchtelingen in Europa.  

De actie loopt t/m 17 november . Van harte bij u aanbevolen. 

Brief aan/van Sint 
Nog een aanvulling op de brief aan/van de Sint. 
Graag adresseren met: 

Sinterklaas 
Postbus 368 

5670 AJ Nuenen 
en een postzegel op de rechterbovenhoek en één in de envelop voor de antwoordbrief. 
Er hangen twee postzakken in de gang: één bij groep 1a/1b en één bij groep 2a/2b. 


