
Onze school, DE NIEUWE HAVEN, is een Lekker Fit! school.  
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond 
eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren 
en beter leren op school. 

Ontbijt 
Gezond eten begint met een gezond ontbijt. We gaan ervan uit dat uw kind thuis heeft 
ontbeten voordat het naar school komt. 

10 uurtje 
Rond 10 uur hebben we op school een kleine pauze. We eten dan gezamenlijk fruit of 
groenten en we drinken water. We vragen ouders om elke dag aan hun kind een stuk fruit 
of groenten mee te geven. Kinderen krijgen op school water uit de kraan. Ouders hoeven 
dus geen drinken van thuis mee te geven. Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en 
dergelijke  
geven we mee terug naar huis. 

Lunch 
Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. 
We lunchen dan gezamenlijk in de klas. Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit volkoren 
of bruin brood. We adviseren deze boterhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. Een 
maaltijd met bijvoorbeeld zilvervliesrijst, volkorenpasta, couscous is een gezond alternatief 
voor brood. Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. Kinderen drinken water, 
melk of thee zonder suiker.  
Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke zijn geen onderdeel van 
een gezonde lunch en geven we daarom mee terug naar huis. 

Traktaties 
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. Het trakteren vindt plaats tijdens de 10 uur 
pauze. Kinderen mogen dan uitdelen aan kinderen in hun eigen klas. Ook traktaties zien 
wij graag Lekker Fit! Hiervoor houden we het motto: “Een is  genoeg en klein is ok“ aan.  
Uitgangspunt is dat traktaties niet meer dan 100 kcal bevatten. 

Voorbeelden zijn te vinden op de website www.rotterdamLekker Fit met ideeën voor BO en 
ideeën voor de kleuters :  
Bijvoorbeeld fruit met chocodip, een versierde  mandarijn, een groenten spies, een klein 
bakje neutrale popcorn, een leuke dropsleutel, een waterijsje. Kleine niet-eetbare traktaties 
zoals knikkers, een grappig potlood, blocnote of stuiterbal zijn ook leuk om te geven en te 
krijgen! Te grote traktaties zijn bijvoorbeeld zakjes chips, of snoepzakken. Deze traktaties 
willen we niet op onze school. Jarigen mogen ook de klassen rond om iets te trakteren aan 
de leerkrachten. Dit is bij voorkeur dezelfde traktatie die de leerlingen ook krijgen. In ieder 
geval gelden hiervoor dezelfde richtlijnen (“Een is  genoeg en klein is ok“) aan. De mooiste 
traktaties krijgen uiteraard een plekje op de Wall of Fame.  

http://www.rotterdamLekker
http://www.rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-kleuters/lekker-fit-traktaties

