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GEZONDE SCHOOL: HET VERVOLG 

HET BELANG VAN GEZONDE VOEDING VOOR UW KIND 

Afgelopen schooljaar hebben we met trots het keurmerk 

‘Gezonde School’  op onze gevel mogen bevestigen. We 

voldoen nu aan alle eisen die gesteld worden op het ge-

bied van Milieu en natuur. Het deelcertificaat is drie jaar 

geldig. Na deze periode moeten we opnieuw aantonen 

dat we nog steeds aan alle voorwaarden voldoen. Daar 

hebben we natuurlijk alle vertrouwen in! 

Dit schooljaar hebben we ons op het thema voeding ge-

richt en is o.a. het voedingsbeleid van school flink onder 

de loep genomen. 14 mei wordt dit in de MR behandeld, 

waarna we alles in de praktijk kunnen brengen. In deze 

nieuwsbrief krijgt u hierover alvast wat informatie. 

Het is algemeen bekend dat het eten en drinken van 

gezonde voeding een positieve invloed heeft op de 

groei en ontwikkeling van kinderen. Omgekeerd geldt 

hetzelfde; ongezond eten doet uw kind geen goed. Op 

het gebied van groei en gezondheid kan ongezonde 

voeding leiden tot achterblijvende groei, ondergewicht, 

overgewicht, darmproblemen en tandbederf. Ongezon-

de voeding kan zelfs van invloed zijn op de leerpresta-

ties en het gedrag van uw kind.  

Wat is goed en gezond? Wat wordt afgeraden? Wat zijn de effecten van voeding 

op de ontwikkeling van uw kind? Het internet staat vol informatie.  

Goede en betrouwbare sites zijn: 

 https://www.voedingscentrum.nl/  

 https://www.ncj.nl/ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) 

 

SPECIAL GEZONDE 

SCHOOL 

WE GAAN VAN  
 

NAAR  
 

 
FRUITDAGEN: 

 Dinsdag 

 Woensdag 

 Donderdag 

 vrijdag 

In dit nummer 
alles over de 

gezonde school 
ontwikkelingen. 

https://www.voedingscentrum.nl/
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=526
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VAN DRIE NAAR VIER GROENTE - EN FRUITDAGEN 
 

Deze week is dit schooljaar voor het laatst 

groente of fruit door school uitgedeeld. Dat  

deden we elke woensdag, donderdag en vrijdag.  

Omdat alle kinderen toch al gewend waren om 

op dinsdag ook fruit te eten, zijn we ongemerkt 

overgegaan naar 4 fruitdagen. Dat willen we 

graag de resterende weken van dit schooljaar  

voortzetten. Volgend schooljaar willen we starten met alle dagen fruit of groente tijdens 

de kleine pauze.  

De overstap naar alle dagen fruit zal weinig tot geen problemen opleveren. We zien nu al 

dat nagenoeg alle kinderen elke dag fruit of groente meenemen in plaats van koek. Dat is 

niet alleen gezond, het is ook nog eens goed voor het milieu! We hebben nu veel minder 

plastic afval van verpakkingsmaterialen!  

Op dit moment onderzoeken we ook de mogelijkheden 

om fruit en groente via school te verstrekken. Hiervoor  

hebben we informatie ingewonnen bij ‘’t Boertje’. 

Voor € 1,75 per week (35 cent per dag) kunt u uw zoon 

of dochter elke dag tijdens de kleine pauze vers fruit of 

verse groente laten eten. Per dag wordt dan voor alle 

kinderen groente of fruit geleverd. Op het ‘menu’ staan  

appel, banaan, peer, sinaasappel, komkommer, manda-

rijn, kiwi, tomaat of druif. Uitgaande van 40 schoolwe-

ken komt dit op een jaartotaal van € 70,00 per kind per 

jaar. Dit bedrag komt overeen met de kosten voor een 

pauzehapje als u deze zelf inkoopt. 

We zijn natuurlijk erg nieuwsgiering naar uw mening. Deze vakantie willen we peilen wat 

u vindt van het voorstel om fruit en groente voor de kleine pauze via school in te kopen. 

Dit gaan we doen door middel van een korte enquête.  Na de meivakantie zullen we u 

informeren over de resultaten en bespreken we de uitkomt ervan in de MR.    

Goede voeding en veel beweging. Twee pijlers voor fitte en 

gezonde kinderen.  

Meer beweging is tot nu toe onvoldoende uit de verf geko-

men op De Twijn. Natuurlijk voldoen we aan de eisen die 

worden gesteld aan de gymtijden voor basisscholen, maar 

we willen meer.  Niet omdat het moet, maar omdat het 

goed is voor de ontwikkeling van onze kinderen! 

ALLE DAGEN FRUIT OF GROENTE VIA SCHOOL? 

MEER BEWEGEN OP DE TWIJN!! met de THE DAILY MILE 
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Het doel van The Daily Mile is heel simpel: blije en fittere 

kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school! 

The Daily Mile werkt voor leerlingen en leerkrachten. 

 

Kinderen tussen 4 en 18 jaar hebben elke dag minstens 

een uur matig intensieve inspanning nodig. Langer, vaker 

of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. 

Met The Daily Mile voldoen we al aan 1/4 van de inspan-

ning die nodig is voor een gezonde lichaamsontwikkeling. 

Na de meivakantie gaan we een weekje proefdraaien. In het nieuwe schooljaar willen we 

dagelijks een kwartiertje rennen op het rooster zetten. 

The Daily Mile wordt op 8393 scholen in 65 verschillende landen gelopen. Binnenkort dus 

ook op De Twijn. Meer weten over The Daily Mile? Zie: https://thedailymile.nl/  

 

De gezonde school gaat niet alleen over eten en bewegen. Het gaat ook 

over drinken en afval. Nu vraagt u zich wellicht af wat die twee met elkaar 

te maken hebben? 

Veel kinderen nemen elke dag meer dan één pakje drinken mee naar 

school. Eén pakje drinken voor de ochtendpauze en één pakje drinken 

voor de middagpauze.  

Hierdoor produceren we met z’n allen dagelijks een enorme berg afval.  

Als gezonde school, met een deelcertificaat op het gebied van Milieu en 

Natuur, zijn we van mening dat we daar iets tegen moeten doen.  Daarom 

hebben we voor alle leerlingen een drinkbeker aangeschaft. Natuurlijk in 

de kleuren van school en bedrukt met het logo van school! 

Hiermee gaan we niet alleen de afvalberg te lijf, we stimuleren ook nog 

eens  het drinken van water (of andere suikervrije drankjes zoals fruitwater). 

 

Vaak zijn we onvoldoende op de hoogte van de hoeveelheid suiker die onze kinderen  

dagelijks binnen krijgen. Suiker is niet goed voor onze gezondheid en het heeft ook nog 

eens een negatief effect op onze fitheid en concentratie. Dat is het tegenovergestelde van 

hetgeen we onze kinderen op school juist gunnen! 

 

 

Op het internet is veel informatie te vinden over de effecten van suiker op ons functione-

ren. Zie bijvoorbeeld: 

https://www.dokter.nl/nieuws/nieuws-voeding/slimme-voeding-voor-een-betere-

concentratie/  

Hier leest u ook meer informatie over het positieve effect van water op onze concentratie.   

ALLE LEERLINGEN EEN EIGEN ‘TWIJN’ DRINKBEKER! 

https://thedailymile.nl/
https://www.dokter.nl/nieuws/nieuws-voeding/slimme-voeding-voor-een-betere-concentratie/
https://www.dokter.nl/nieuws/nieuws-voeding/slimme-voeding-voor-een-betere-concentratie/
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Voor het vullen van de drinkbeker adviseren we water of (zelfgemaakte) fusion drankjes 

in plaats van pakjes drinken. Deze bevatten namelijk heel vaak erg veel suiker. 

De drinkbekers worden nog dit schooljaar aan alle kinderen uitgedeeld, zodat ze voldoende 

kunnen drinken zodra de warme weken voor de zomervakantie aanbreken.   

Tijdens de ochtendpauze willen we dan ook liever geen pakjes meer zien, maar gaan we 

ervan uit dat iedereen gebruik maakt van de nieuwe Twijn beker.  

Bij de lunch is het natuurlijk lekker om iets anders te kunnen drinken dan water. Wilt u er 

wel op letten dat sommige drankjes erg veel suiker bevatten.  

Op onderstaande link vindt u een uitstekend overzicht van gezonde en ongezonde drankjes 

voor uw kind. Een echte aanrader!! 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen

-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-

drinken-4-13-jaar-.aspx  

We hopen van harte dat jullie samen met ons willen werken aan een 

gezond leer– en leefklimaat op onze school! 

 

Op naar het tweede deelcertificaat! 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx

