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Gezonde school 

Op De Vlieger hebben wij het vignet Gezonde School, dit is een kwaliteitskeurmerk voor 

scholen die werken aan het verbeteren van hun leerlingen. 

Eten en Drinken 

Gezond eten is goed voor je en helpt bij de concentratie. Op De Vlieger stimuleren wij een 

gezond 10-uurtje, een gezonde lunch en gezonde traktaties.  

Het eerste eetmoment op onze school is de ochtendpauze. Op maandag, woensdag en 

vrijdag hebben we fruitdagen. Op andere dagen is dit natuurlijk ook heel goed, maar dan is 

het niet verplicht. Een kleine pauzehap is voor ons op de dinsdag en donderdag: fruit, 

groente, verantwoorde koek (geen koektrommelkoekje), een cracker, krentenbol of 

rijstwafel. 

Het tweede eetmoment is de lunch. Kinderen eten hun eigen boterham, cracker of andere 
gezonde lunch.  
  
Alle kinderen hebben een dopperfles van school gekregen en kunnen de hele dag water 
drinken. De kinderen kunnen ook fruitwater of thee in de dopperfles stoppen of de fles op 
school vullen bij het watertappunt of in het klaslokaal.  
 

Lunch 

Tijdens de lunch eten de kinderen gezamenlijk met de leerkrachten in de klas. Tijdens de 

pauze hebben we aandacht voor ons eten, er is een moment van rust en aansluitend zal de 

leerkracht voorlezen of iets dergelijks. Rond deze tijd krijgen de kinderen de gelegenheid 

buiten te spelen en te bewegen. 

• De kinderen nemen hun lunch (bijvoorbeeld bruin of volkoren brood met het liefst 
gezond en dun belegd maar het mogen ook andere dingen zijn zoals salades) mee 
naar school. Ook kunt u uiteraard wat andere gezonde etenswaren toevoegen, zoals 
paprika, tomaat, komkommer, etc.   

• De lunch van uw kind zit verpakt in een broodtrommeltje en een drinkbeker/pakje 
drinken. Deze zijn voorzien van de naam van uw kind. De lunchtas/rugzak, met 
broodtrommel en lunchbeker/pakje drinken, wordt ’s ochtends aan de kapstok 
gehangen.    

•  De lunch wordt op school bewaard in de (rug)tas van het kind aan de kapstok. De 
tussendoortjes worden bewaard in de daarvoor bestemde bakken bij de klas. 

• Voor de lunch is geen koelkast om het eten en drinken in te doen. Een klein koeltasje 

met koelelement is hier een oplossing voor. 

• Iedereen begint op hetzelfde moment met eten. 

• De kinderen nemen een gezonde lunch mee, waar snoep, koektrommelkoek en 

koolzuurhoudende dranken niet bijhoren. 

• De kinderen eten en drinken de eerste 5 minuten in rust. De laatste 10 minuten 

wordt er voorgelezen of trefwoord gegeven (een activiteit gericht op 

onderwijsaanbod). 
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• De kinderen eten en drinken aan tafel of in de kring. 

• De kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid eten mee naar school, als ze thuis gewend 

zijn te eten. 

• We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Het eten wat toch niet wordt 

opgegeten gooien we niet weg, maar gaat mee naar huis, zodat u inzicht heeft in wat 

uw kind eet op school. 

• Indien nodig kan ontsmettende handgel voor en na het eten gebruikt worden. 

• Wanneer een kind het eten niet binnen de tijd op heeft, zal hier een passende 

oplossing voor worden gezocht. 

• Na het eten wordt alles weer opgeruimd. 

• Na of voor de lunch wordt er buiten gespeeld, bij slecht weer blijven de kinderen 

binnen. 

Traktaties 

Als uw kind jarig is of er is iets te vieren dan mag uw kind op school trakteren. Gezonde 

traktaties hebben sterk de voorkeur. Wij vragen u om de traktaties klein en zo gezond 

mogelijk te houden. Leuke en gezonde traktaties kunt u bijvoorbeeld vinden op: 

www.gezondtrakteren.nl www.gezondtrakteren.nlwww.gezondtrakteren.nl  

Kinderen kijken ook wat hun leerkrachten eten. Wij vragen u daarom om de traktaties voor 

de leerkrachten gezond te houden. In de groepen 1 t/m 3 mag u bij het feest aansluiten. 

Aandacht voor gezond eten en drinken 

Wij besteden binnen onze Faqta-lessen aandacht aan gezondheid en beweging. In de klassen 

worden de smaaklessen vanuit het voedseleducatiepunt aanboden. 

Aandacht voor beweging 

Wij spelen iedere dag een aantal keren per dag buiten. Iedere week is er een spel van de dag waar de 

kinderen aan kunnen deelnemen. Bewegingslessen worden vanaf groep 3 gegeven door de 

vakdocent. De groepen 1-2 bewegen en spelen iedere dag in onze speelzaal met de eigen leerkracht. 

Tijdens de basislessen zoals rekenen, taal, spelling wordt er door een energizer, coöperatieve 

werkvorm en/of buitenactiviteit gedurende de schooldag regelmatig bewogen. Op deze manier 

blijven de kinderen alert, betrokken en uitgedaagd. 
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