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Introductie 

We willen gezond eten op ons kindcentrum voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te 

dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. De Ontdekking heeft het stempel 

Gezonde School. Dat betekent dat de school veel aandacht schenkt aan de gezondheid van 

kinderen op allerlei vlakken, zoals schoolfruit, een groen schoolplein of bijvoorbeeld extra 

gymles. Het voedingsbeleid vormt hiervan een onderdeel.  

 

Samen met ouders willen we zorgen dat kinderen gezond eten en drinken tijdens de 

ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we daarom zo gezond mogelijk. Er is natuurlijk 

altijd ruimte om individuele afspraken te maken bij zaken als allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs)overtuiging. We willen stimuleren dat kinderen gezond eten en drinken, daarom 

hebben we een klein aantal duidelijke regels over wat we wel en niet willen zien op school. 

Daarnaast geven we wat tips voor gezonde voeding. Voor wie meer ideeën of meer 

informatie wil over gezonde voeding, verwijzen we graag naar de website van het 

Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl/etenopschool 

Eten in de ochtendpauze 
De kinderen eten in de groep elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders dan ook 

om geen (verpakte) koek, snoep, chips en dergelijke mee te geven.  
 
Wat zijn voorbeelden van een gezonde pauzehap? 

▪ Vers fruit zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 

▪ Groente zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes of bijvoorbeeld radijsjes. 

▪ Brood, knäckebröd, roggebrood of een mueslibol.  

 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
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Eten tijdens de lunch 

De kinderen eten dagelijks een gezonde en gevarieerde lunch. We vragen ouders om geen 

(verpakte) koek, snoep, chips etc. in de broodtrommel mee te geven.   

 

Wat zijn voorbeelden van een gezonde lunch? 

▪ Brood, maar bijvoorbeeld ook knäckebröd, roggebrood of een mueslibol.   

▪ Groente en fruit zoals sla, tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. 

Lekker als beleg en voor erbij. 

 
 

Drinken 

We vragen ouders geen limonade, frisdrank, sportdrank of vruchtensap mee te geven, omdat 

ze vaak erg veel suiker bevatten. Alle kinderen kunnen de hele dag door water drinken, 

daarvoor krijgen de kinderen vanaf groep 3 van ons een bidon. Ook buiten is een 

watertappunt waar de kinderen hun bidon kunnen vullen.  

 
Wat zijn voorbeelden van gezond drinken? 

▪ Kraanwater.  

▪ Kraanwater met vers fruit, groente of kruiden, bijvoorbeeld bessen, aardbeien, 

komkommer, citroen, munt). 

▪ Thee zonder suiker.  

▪ Melk of karnemelk.  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin9rTqv6jbAhVEbFAKHY0fDUkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.drinkschoolwater.com/&psig=AOvVaw2gF6wllmg_a3EP1XHyLDG1&ust=1527600060803591
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Trakteren in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) 

Kinderen krijgen per schooljaar al snel 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is een 

feest! We vragen ouders om de traktaties klein en zo gezond mogelijk te houden. De ouders 

van de onderbouw krijgen een standaardbriefje voor traktaties mee wanneer ze de 

verjaardag van hun kind komen afspreken.  

Als kinderen toch ongezonde traktaties meenemen, worden deze wel uitgedeeld, maar niet 

op school opgegeten. Ze gaan dan in de tas mee naar huis. De stamgroepleider is natuurlijk 

altijd bereid om mee te denken.  
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Wat zijn voorbeelden van gezonde traktaties?  

▪ Groente en fruit in een leuk jasje. 

▪ Een cadeautje, zoals een stuiterbal, potlood, fluitje, sticker, kleurboekje of bellenblaas.  

 

Traktaties in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) 

In bovenbouw worden verjaardagen niet gevierd met een traktatie die door ouders verzorgd 

wordt. Er is een kleine viering rond of op de verjaardag van uw kind. Een aantal keer per jaar 

organiseren de kinderen die jarig geweest zijn samen een viering. Aan het begin van het 

schooljaar betalen alle kinderen uit de groep daarvoor € 3,50.  

Het goede voorbeeld geven 

Kinderen kijken ook naar wat stamgroepleiders eten. Bij ons op het kindcentrum geven 

stamgroepleiders dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt dus voor kinderen en 

volwassenen. 

En verder? 

▪ We besteden door het jaar heen op verschillende manieren aandacht aan gezonde 

voeding in onze lessen.   

▪ We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde 

trajecten.  

▪ Voor ondersteuning bij gezonde voeding kunt u altijd terecht bij de stamgroepleider, bij 

onze schoolmaatschappelijk werkster en natuurlijk bij de GGD en het Voedingscentrum.  

▪ Elk schooljaar schrijven wij ons in voor EU-schoolfruit zodat de kinderen 3 keer per week 

20 weken lang gratis fruit en groente krijgen aangeboden om ze zo kennis te laten 

maken met verschillende soorten fruit en groente. Ook de gemeente  

's-Hertogenbosch doet een aanbod voor het leveren van fruit waar we gebruik van 

maken.  
 

Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties 

▪ Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: 

www.voedingscentrum.nl/etenopschool  

▪ Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl 

▪ Wil je weten welk fruit in welk seizoen vers is?  Kijk dan eens in de groente- en 

fruitkalender van Milieu Centraal.   

▪ Ideeën voor een traktatie: www.voedingscentrum.nl/trakteren en 

www.gezondtrakteren.nl Ook op de clusters van de groepen 1 t/m 4 vindt u een map 

over traktaties.  

 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://groentefruit.milieucentraal.nl/groente-en-fruit-kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
http://groentefruit.milieucentraal.nl/groente-en-fruit-kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/
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