
 

 
Nieuwsbrief - Gratis Schoolmelk op jouw 
school! 
 
Beste ouders/verzorgers 

 

Van 7 februari t/m juni 2022 krijgen de kinderen gratis twee keer per week 

Schoolmelk aangeboden! De school is namelijk ingeloot om dit schooljaar Schoolmelk te 

ontvangen. 

Als uw kind op maandag en dinsdag schoolmelk wil 

drinken tijdens de lunch, wilt u dan deze week een 

bekertje meegeven met de naam van uw kind 

hierop, het liefst van onbreekbaar materiaal. Deze 

beker blijft in de klas zolang er schoolmelk is. 

Er is een keuze voor kinderen tussen melk en 

karnemelk. Mochten we bij start merken dat we te 

weinig of te veel krijgen, zullen wij de hoeveelheid 

aanpassen. 

Uw kind is niet verplicht schoolmelk te drinken, hij/zij 

neemt dan gewoon zelf iets te drinken mee naar 

school. Op donderdag is het de bedoeling dat u wel 

iets te drinken mee geeft aan uw kind voor bij de 

lunch! 

 

Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen 

aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende 

drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door 

FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  

o 20 weken, 2 dagen per week.  

o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 

o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 

Aanleiding en achtergrond 

Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op 

school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020/2021 

zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te 

kunnen voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen 

alle kinderen meedoen. Er hebben 200 scholen deelgenomen aan de pilot van het EU-

Schoolzuivelprogramma. De pilot werd gefinancierd door FrieslandCampina en de 

Europese Unie. Er waren voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot. 

Dit jaar zal schoolzuivel weer aangeboden worden voor alle kinderen op school en zullen 

er géén kosten aan verbonden zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team Obs Koningin Beatrix Buren 

Jacqueline de Fouw 


