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21, J.-J. Crocqlaan - 1020 Laken 

Beste ouders, 
 
We hebben zopas het 
startschot gegeven 
voor een nieuw 
schooljaar! Een goede 
gelegenheid dus om u 
wat nuttige informatie 
te verschaffen die uw 
kinderen in goede ge-
zondheid houdt. 
 
Dagelijks een gezonde 
voeding en een mini-
mum aan lichaamsbe-
weging zijn twee ele-
menten die een cruci-
ale rol spelen om er-
voor te zorgen dat uw 
kinderen zich goed in 
hun vel voelen. 
 
Een evenwichtige voeding bete-
kent niet enkel gevarieerde voe-
ding verbruiken in functie van de 
behoeften van ieder individu en 
volgens een welbepaald ritme. 
Het betekent ook de tijd nemen 
om te eten of een lichtere maal-

tijd ’s avonds ver-
bruiken voor een 
betere nachtrust.  

 
 

De school is een ideale 
partner om uw kinde-
ren te helpen bij het 
aanleren van de juiste 
en ‘gezonde’ reflexen. 
Dat is de reden waar-
om het Departement 
Openbaar Onderwijs al 
ettelijke jaren een 
hele reeks initiatieven 
in die zin ontwikkelt. 
 
 Een kind dat correct 
eet en beweegt is een 
kind dat beter slaapt, 
zich beter concen-
treert in de les en al-
gemeen gesproken in 
betere gezondheid is. 
 

 Ook dit jaar zullen de leerkrach-
ten en verpleegsters van de 
Dienst Gezondheidspromotie in de 
School en al hun partners uw kin-
deren vele kansen bieden om nog 
gezonder te leven! 
 
 Veel leesplezier!  

De Schepen van  
Openbaar Onderwijs en van Jeugd 

van de Stad Brussel  
Voorzitter van de Brusselse Keukens 

Een opfrisser: gezondheidsexperts 
zijn het erover eens dat je dagelijks 
zo'n 1/5 liter water per dag moet 
verbruiken. En omdat kinderen zich 
niet altijd goed bewust zijn van hun 
dorstgevoel, is het aan de volwasse-
ne om ervoor te zorgen dat ze ge-
noeg drinken.  
  

Aanbevolen drank  
 

De Union Professionnelle des Diplô-
més en Diététique de Langue Fran-
çaise (UPDLF) heeft zopas een 
nieuw, heel nuttig didactisch hulp-
middel ontwikkeld om te weten wat 
je moet drinken en hoeveel om ge-
zond te blijven: de drankdruppel, 
naar het voorbeeld van de voedselpi-
ramide. 
  
De basis is uiteraard water dat de 
beste bron blijft voor een goede hy-
dratatie: kraantjeswater, mineraal-
water of bronwater. 
 
De groep van de thee is ook een goe-
de waterbron. Maar opgelet! Omwille 
van het gehalte aan cafeïne en theï-
ne is thee af te raden voor kinderen. 
Maar er is natuurlijk ook kruiden-
thee die deze stoffen niet bevat. Als 
die zonder suiker verbruikt wordt, 
vormt hij een uitstekend alternatief 
voor thee of koffie. Zo kan een lek-
kere kruidenthee met perzik of rode 
vruchten een perfecte vervanging 
zijn voor de ice tea in de handel die 
veel te veel suiker bevat. 

Soepen zijn ook goed voor een flinke 
aanbreng van water, vitamines, mi-
neralen en voedingsvezels. In de zo-
mer zal een kom "gazpacho", een 
koude soep met rauwe gemixte 
groenten, een heerlijke verfrissing 
zijn voor de kinderen!  
 

Zoals altijd moet ook fruitsap zon-
der toegevoegde suikers zijn. Melk 
en groentesap zijn ook interessant 
gezien de aanbreng aan calcium, 
belangrijk tijdens de groei, maar 
zuiveldrankjes moeten sporadisch 
blijven. 
 
Ten slotte zijn de drankjes boven 
aan de druppel (light, frisdrank, 
energiedrank) alleszins te vermijden 
want ze zijn totaal niet aangepast 
aan de behoeften van het kind.  

Bier, wijn, energiedrank 

Energiedrank voor sport 

Gesuikerde frisdrank 

Light drank zonder suiker 

Gesuikerde zuiveldrank 
Melk/groentesap verrijkt 
met calcium 

Soep, bouillon 

Fruitsap 

Thee, koffie, kruidenthee 

Water 



 

Voedingsspecialisten verdedigen al 
jarenlang de stelling dat een gevari-
eerde voeding, verbruikt in de ge-
paste hoeveelheden en volgens een 
correct ritme, bijdraagt tot een 
goede fysieke en psychische ont-
wikkeling van kinderen en tot een 
betere gezondheid voor iedereen. 
 
De voedselpiramide is een didactisch 
hulpmiddel dat de classificatie van 
de voedingsmiddelen in verschillende 
groepen toelicht. Elke groep speelt 
een welbepaalde rol in het voedings-
evenwicht: onder aan de piramide 
bevinden zich de producten die veel 
verbruikt worden, maar aan de top 
treffen we de extra’s aan die niet 
verboden zijn maar wel met mate te 
verbruiken. 

Deze interactieve, kleurrijke en dy-
namische piramide wordt vaak in de 
les gebruikt door de leerkrachten of 
verpleegsters van de Dienst Gezond-
heidspromotie in de school om kin-
deren en hun ouders uit te leggen 
hoe te kiezen voor een gezonde voe-
ding.  
 
Door de verdeling van de voedingsca-
tegorieën in kaart te brengen, zorgt 
de voedselpiramide ervoor dat we 
onze dagelijkse voedselkeuzes in 
goede banen leiden. Want gezond 
eten betekent niet op dieet gaan 
maar wel voeding verstandig kiezen 
in functie van de behoeften van li-
chaam en leeftijd en volgens een 
bepaald ritme. 

Naar jaarlijkse traditie zullen alle leerlingen van het 6e 
leerjaar en hun leerkrachten deelnemen aan het grote 
evenement "Sportez-vous bien… une fois!" in het Koning 
Boudewijnstadion op 23 en 25 oktober 2012: daar staan 
sportieve uitdagingen en “gezonde” stands op hen te 
wachten voor een uitzonderlijke dag! 

 
Op een andere jaarlijkse afspraak, de Week van de Gezonde 
Voeding, zullen leerlingen van de 3e kleuterklas en het 1e en 
2e leerjaar van acties kunnen profiteren die draaien rond het 
thema fruit en groenten: dit jaar begint die week op 18 maart 
2013. 
 

Ten slotte hernemen de Brusselse Keukens ook het initia-
tief "Soep om 10u": in alle lagere scholen uitgerust met 
een koude keten zullen leerlingen gratis soep krijgen om 
10u tijdens de winterperiode. 

 

Het ontbijt is een essentiële maaltijd die 
ongeveer 25% van de dagelijkse energieaanbreng 
moet vertegenwoordigen. 
 
Om een nieuwe schooldag in topvorm te star-
ten, bestaat het ideale ontbijt voor een kind van 
3 tot 12 jaar uit de 4 volgen-
de elementen: 
 

- Brood met een beetje vetstof of confituur, of ontbijtgra-
nen met weinig suiker; 
- Een zuivelproduct: yoghurt, melk of kaas; 
- Vers fruit, liefst om in te bijten, zoals een appel of een 
peer; 
- En ten slotte een drankje: fruitsap zonder toegevoegde 
suikers, een groot glas water, melk, …   
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