
Bijlage focus Lekker Fit! beleid 

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de school zich in voor een gezónde en actiéve 

leefstijl bij Rotterdamse kinderen. Met Lekker Fit! is er veel aandacht voor bewegen op school. 

Daarnaast is gezonde voeding ook belangrijk voor uw kind.  

1 Op de 4 kinderen kampt met overgewicht. De landelijke trend laat zien dat dit aantal alleen maar 
meer wordt. Daarentegen neemt het overgewicht af bij kinderen op de ‘100 verschillende Lekker 
Fit! scholen’. Dat zijn in totaal 18.000 kinderen! 
Behalve dat wij daar erg trots op zijn, blijkt het dus te werken. Hoe behouden we dit of kunnen we 
deze cijfers zelfs verbeteren?  
Ja, dat kunnen we zeker! Vandaar onze focus voor het Lekker Fit! beleid op de volgende vier 
pijlers:  
 

1. Kleine pauze groente & fruit   
 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen in Rotterdam vaak te weinig groente en fruit eten. 
Kinderen die regelmatig en gezond eten, kunnen zich beter concentreren en daardoor beter leren 
in de klas. Als Lekker Fit! school vinden wij het belangrijk om hier, samen met u, aandacht aan te 
besteden.  
 
Wat betekent dit precies? In de ochtendpauzes wordt er 
alléén groente en fruit gegeten. Zo hebben de kinderen een 
vast groente- en fruitmoment op school. Dat is niet alleen erg 
lekker, maar ook gezond en draagt daarnaast bij aan een 
goede leeromgeving voor uw kind!  
 
Lekker Fit! Groente en Fruit... 

- laat leerlingen op een leuke manier samen 
kennismaken met groenten en fruitsoorten. 

- moedigt leerlingen aan hun smaak te ontwikkelen. 
- helpt leerlingen in te zien waarom gezonde voeding belangrijk is. Nu en ook later als ze 

groot zijn! 
- past in een doorlopende ontwikkelingslijn vanaf de peuterspeelzaal / groep 0, waar groente 

en fruit eten vaak al normaal is. Doorzetten zorgt dat het dagelijks eten van groente en fruit 
een gewoonte wordt.  

- stimuleert het thuis ontbijten, waardoor kinderen goed gevoed en met energie naar school 
komen. 

 
2. Waterbeleid 
 
Water is de meest gezonde dorstlesser. In andere 
drankjes die kinderen drinken zit vaak in verhouding 
veel suiker. Veel suiker kan leiden tot overgewicht, een 
slecht gebit en een grote suikerbehoefte op de korte 
termijn. Zoete drankjes kunnen ook kleur- en 
smaakstoffen bevatten die ongezond zijn.  
Bovendien is water lekker én goedkoop. In Nederland 
is water uit de kraan altijd schoon, gezond en veilig. 
Het wordt minstens even streng gecontroleerd als 
water uit flessen! 
 



Wij zien graag dat alle kinderen op De Provenier een eigen bidon op school gebruiken. Zo kunnen 
zij de gehele dag door water drinken. Naast water mogen de kinderen ook (karne) melk drinken. 
Tip: U kunt dit stimuleren door bijvoorbeeld thuis ook vaker water aan te bieden.  
 

3. 100% gezond trakteren 

 
 
Al jaren zien wij prachtige gezonde traktaties voorbijkomen. Graag zien 
wij de traktaties voor het team even gezond terug als voor de kinderen. 
Wij hebben hierin namelijk een voorbeeldfunctie en willen de kinderen 
hierin tegemoetkomen.  
 
Hieronder ziet u een link met verschillende ideeën voor gezonde 
traktaties. 

https://www.google.nl/search?q=gezonde+traktatie&rlz=1C1GGRV_enNL761NL761&oq=gezonde
+traktatie&aqs=chrome..69i57j0l5.2129j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
 

4. Grote pauze, een gezonde lunch 

 
Nu komen we in het grote grijze gebied. Want hoe moet zo’n gezonde lunch er nu uitzien? Wij 
zien hierin voor ons als school alleen een adviserende rol. Als we ervan uit mogen gaan dat de 
kinderen op school komen na een gezond ontbijt en als kleine pauzehap de kinderen van thuis 
groente en fruit mee krijgen, kunnen de kinderen als lunch goed een voedzame hap gebruiken. 
Wij zien dan ook graag brood in de grote pauze, het liefst volkoren, omdat dat dat het meest 
voedzaam is. Vanzelfsprekend is het daarbij behorende gezonde beleg ons advies. Het blijft uw 
keuze dit advies op te volgen of niet. Wij hopen uiteraard dat u de school en de kinderen hierin 
tegemoetkomt en uw rol daarin pakt.  
 
Tot slot 
Om deze vier pijlers te stimuleren, hebben wij ervoor 
gekozen hier een spelelement aan te koppelen. Hoe 
gezonder de klas, hoe meer kans op een geweldige prijs! 
Als school zijn we erg enthousiast over het Lekker Fit! 
beleid. Wij hopen u ook. Wij zien namelijk grote 
meerwaarde voor de kinderen om dit beleid samen te 
dragen.  
 
Vanaf 8 november is het de bedoeling dat de kinderen 
groente en fruit meekrijgen voor in het 10-uurtje, 
volkorenbrood met gezond beleg in de grote pauze en 
een bidon.  
 
 
Mocht u nog goede ideeën hierover hebben, geef dit aan bij de groepsleerkracht. Alle suggesties 
hierin zijn welkom!    
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het team van de Provenier 
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