
LEKKER FIT Nieuwsbrief (november) 

 
Lekker Fit Afsprakenposters! 
Elke klas heeft eigen Lekker Fit afspraken gemaakt waarbij het water drinken en het groente/fruit 
eten in elke klas centraal staan. Elke klas kan door middel van de afsprakenposter een eigen twist 
geven aan de Lekker Fit afspraken. Zo heeft groep 1/2C bijvoorbeeld als afspraak dat tijdens het 
buitenspelen iedereen mag meedoen. Groep 3B is gaan nadenken over gezonde beweegkeuzes en 
kwam daarbij onder andere uit op Just Dance, voetballen, tikkertje, touwtrekken, enzovoorts. Groep 
4A heeft ook als beweegtussendoortje gekozen voor Just Dance en in deze klas is er ook gesproken 
over bruine boterhammen en gezond trakteren. Groep 4B heeft het zelfs gehad over het op tijd naar 
bed gaan en over dat we onder andere door gezonde voeding, genoeg bewegen en door hard te 
werken we onze hersenen gezond houden. In groep 5B en groep 8 zijn heel duidelijk de basisregels 
van Lekker Fit opgeschreven: we eten groente en/of fruit, we drinken water onder schooltijd en we 
gymmen 3x in de week. In onderstaande foto’s de Lekker Fit afsprakenposter van boven genoemde 
klassen. De andere klassen komen in de volgende Lekker Fit nieuwsbrief aan de beurt.  

    

   



 
Lekker Fit traktaties! 
In de Lekker Fit nieuwsbrief zetten we elke maand de Lekker Fit traktaties in het zonnetje. Thomas 
groep 6/7, Gio groep 3B, Shade groep 6, Alptekin groep 1/2C, Valentina groep 1/2A, Iviënna groep 
1/2A, Jalysa groep 4A, Nadia groep 6. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

    
 

   
 

  
 



Traktaties voor leerkrachten 
Veel kinderen bij ons op school vinden het leuk om ook aan de leerkrachten te trakteren. De 
leerkrachten willen zich ook graag aan de Lekker Fit regels houden waardoor we u willen vragen om 
ook voor de leerkrachten geen koek, snoep, chocolade, etc. te trakteren. We hebben vaak goede 
voorbeelden van gezonde traktaties voor leerkrachten en we willen deze graag met u delen.  

  
 
Schaatsen groep 6 t/m 8 
Maandag 23 november zijn we met de groepen 6 t/m 8 met de bus naar de schaatsbaan geweest. 
Het was lekker fris dus het ijs was top! Op een paar uitglijders na was het een fantastisch ochtendje 
schaatsplezier. 

  
    
Schoolfruit! 
We hebben al mogen genieten van veel verschillende groentes en fruit. Mandarijnen, appels, 
wortels, komkommers, etc. Hier op de foto van groep 6 proeven alle kinderen een lekkere sappige 
tomaat, smullen! 

 



 
Wat hebben we tijdens de gymlessen gedaan in de maand november? 
In de maand november hebben we onder andere de Shuttle Run test afgenomen bij de kinderen. Dat 
is een conditietest waarbij de kinderen rennen van de ene naar de andere kant van de gymzaal op 
het ritme van een piep. Misschien heeft uw kind het hierover gehad want er zijn veel kinderen die 
hier zeer enthousiast van worden. Ook zijn we aan de slag gegaan met het aanleren van de 
handstand, dus als uw kind opeens de handstand tegen de muur ziet doen, dan is dat omdat wij deze 
behandeld hebben de afgelopen maand. Wat veel kinderen leuk vinden om te doen tijdens de 
gymles is de Bobbelbaan. Hier kunnen kinderen op hun eigen tempo rennen, klimmen, springen en 
een beetje stunten.  

 
  

 

Vriendelijke groet, 

Juf Eke, meester Jesper 


