
 
Beleid gezonde school  
Algemeen 

• Dit voedingsbeleid maakt onderdeel uit van de schoolgids en is te vinden op de website van 
de school.  

• Bij aanmelding van een nieuwe leerling ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) het 
voedingsbeleid, een flyer met voorbeelden van een gezonde voeding en een Dopper voor de 
leerling met het logo van De Wâldiik.  

• Tijdens de jaarlijkse informatieavond van elke groep in september worden de ouders 
geïnformeerd over het beleid gezonde school.  

• De Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) voert jaarlijks een gezondheidsonderzoek uit in groep 2 
en 7. Bij vermoeden van over- of ondergewicht gaan wij in eerste instantie in gesprek met de 
ouders waarna ze eventueel door verwezen kunnen worden.  

• Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen vers fruit aangeboden volgens het 
programma EU-fruit/ Fruitvriendjes, mits toegekend.  

• We houden de ouders betrokken door tweemaal per schooljaar (na de zomer- en 
kerstvakantie) een bericht over gezonde voeding te plaatsen op Social Schools.  

• De leerlingenraad zal een paar keer per jaar voorbeelden van de gezonde school verzamelen 
en dit delen met de medeleerlingen en ouders.  

• Op De Wâldiik zijn we van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt 
mogen worden op het beleid. Dit zijn gelegenheden als schoolreisjes, kerst, thema’s en 
feestdagen.  

• Bewegen zien wij als een gezonde gewoonte en draagt bij aan een gezond leven. Vandaar dat 
er ruim aandacht is voor bewegen in de pauzes op het ruime en uitnodigende schoolplein. 
Maar ook tijdens het bewegend leren gedurende (gym)lessen.  

• Dit beleid is opgesteld uitgaande van de richtlijnen van het voedingscentrum.  

Eten en drinken  
• Tijdens de ochtend- en middagpauze eten de kinderen een gezonde pauzehap. We vragen 

ouders om geen koek, snoep of snacks mee te geven.  
• Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar. De kinderen kunnen hiervoor 

gebruikmaken van hun eigen beker/bidon of van de door school verstrekte Dopper.  
• Kinderen drinken tijdens de ochtend- en middagpauze zoveel mogelijk dranken zonder 

toegevoegde suikers.  
• In elke klas is een koelkast aanwezig om fruit, drinken en lunch gekoeld te bewaren. 

Traktaties 
• Kinderen krijgen per jaar al gauw 25 traktaties. Dat mag ook want jarig zijn is een feest! Maar 

op onze school vragen wij de ouders om de traktatie klein en gezond te houden, dit geldt ook 
voor een eventuele traktatie voor de leerkracht. De leerkracht zal zelf ook zorgen voor een 
verantwoorde traktatie.  

Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties 
• Voor voorbeelden kan de flyer geraadpleegd worden.  
• Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: 

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-
school/basisonderwijs/ouderparticipatie.aspx  

• Tips voor traktaties op: www.gezondtrakteren.nl, ook jullie tips en ideeën zijn welkom!  

 


