
LEKKER FIT Nieuwsbrief (oktober) 

 
Lekker Fit Enquête 
Voor de herfstvakantie is de Lekker Fit enquête door veel ouders ingevuld, onze dank hiervoor. Uit de 
enquête kwam naar voren dat 94% van de ouders onder andere vindt dat school 
medeverantwoordelijk is voor de gezondheid van de kinderen.  

75% van de ouders vindt het heel belangrijk dat school een duidelijk beleid heeft op de pauzehap en 
de lunch. 81% van de ouders zou het erg prettig vinden als er om 10.00 uur alleen fruit/groente 
wordt gegeten, 19% van de ouders wil dit niet. 

65% van de ouders vindt het drinken van voldoende water heel belangrijk voor kinderen, 35% van de 
ouders wil liever dat hun kind een pakje drinken drinkt. 

79% van de ouders geeft aan dat kinderen thuis ontbijten, 21% van de kinderen ontbijt thuis niet.  

Meer dan de helft van de ouders is het eens met onze traktatie slogan: ‘klein is fijn, 1 is genoeg’. De 
gezonde traktatie wordt door meer dan de helft van de ouders erg gewaardeerd.   

Vanuit deze enquête willen we in november starten met een proefbeleid voor gezonde pauzes. Wij 
zorgen daarom in de aankomende periode 20 weken voor schoolfruit op woensdag, donderdag en 
vrijdag. Op deze dagen krijgt uw kind een stuk groente of fruit tijdens het 10 uur moment van school. 
Op deze dagen hoeft u alleen maar te zorgen voor de lunch-boterhammen die we gezamenlijk om 12 
uur eten. Wij willen u vragen om op maandag en dinsdag zelf fruit/groente mee te geven voor de 
pauze om 10.00 uur.  

Tijdens deze proefperiode willen we ook het drinken van water stimuleren. Evides heeft voor de hele 
school waterbidons gesponsord. U hoeft geen drinken meer mee te geven naar school, uw kind kan 
de gehele dag zijn/haar bidon bijvullen op school. Deze bidons worden op school schoongemaakt en 
bewaard.  

  

 
Resultaten Fit test 
Voor de herfstvakantie zijn alle kinderen gewogen en gemeten door onze schooldiëtiste Ilse. We zijn 
best geschrokken van de uitslag: 12% van onze leerlingen heeft overgewicht waarvan 5% obesitas. 
De resultaten zijn verslechterd tijdens de coronaperiode. Wanneer deze resultaten opvallend zijn 
zullen we met u de komende week contact opnemen. Wanneer uw kind overgewicht heeft willen wij 
samen met u gaan kijken om uw kind na schooltijd meer te laten sporten en Ilse gaat met u 
(telefonisch) in gesprek onder andere over gezonde keuzes voor uw kind. 
 

 
 



Lekker Fit traktaties! 
In de Lekker Fit nieuwsbrief zetten we elke maand de Lekker Fit traktaties in het zonnetje. Shanailey 
3A, Vinnie 5B, Yasmine 3B, Elina 5B, Daygeron 6, Yarah 6/7 en Mayra 3B, Michael 4A 

   
 

    
 

    
    

 

 

 

 
 
 



Nationaal Schoolontbijt vrijdag 6 november 
Aanstaande vrijdag hoeft uw kind voor 1x niet te ontbijten thuis want wij gaan gezamenlijk ontbijten 
in de klas. Wij willen u vragen om uw kind de 4 B’s mee te geven: een beker, bestek, een bord en een 
bakje.  

 
 

 
100% FRUIT KLASSEN! 
Wij willen in deze nieuwsbrief groep 6, 4A en 4B in het zonnetje zetten want in deze klassen hebben 
alle kinderen groente en/of fruit bij. Daar worden we vrolijk van! 

  
 

 
 
 
Wat hebben we tijdens de gymlessen gedaan in de maand oktober? 
Afgelopen maand hebben de kinderen weer vele uren bewogen in de gymzaal. We hebben onder 
andere clinics kickboksen voor kleuters gehad maar ook clinics Spoonerboard en CHIO. Tijdens de 



CHIO clinic mochten de kinderen op snelheid een paardenconcours afleggen en hierbij konden ze zich 
kwalificeren voor the finals in Ahoy. Verder zijn we aan de slag gegaan met ringen zwaaien, 
freerunning, steunspringen en trainen voor het volleybaltoernooi van woensdagmiddag 9 december.  

  
 


