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Ouderbrochure
Tips voor ouders over eten  
en bewegen
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Inleiding
U krijgt deze brochure omdat 
uw kind op school werkt met het 
lespakket Lekker Fit!. We willen 
u graag betrekken bij wat er op 
school gebeurt op het gebied 
van gezond eten en bewegen. 
Ook geven wij u graag tips en 
achtergrondinformatie over 
hoe u thuis voor een actieve en 
gezonde leefstijl kunt zorgen. 

Gezonde leefstijl
Wat is een gezonde leefstijl 
eigenlijk? Dat is leven op een 
manier die het lichaam gezond 
houdt. Gezond eten en vol-
doende bewegen zijn onmisbare 
onderdelen van een gezonde 
leefstijl en een gezond gewicht. 
Eén op de zeven kinderen in 
nederland heeft overgewicht.  
in sommige wijken is dat zelfs al 
één op de drie. Het stijgende 
aantal kinderen met overgewicht 
is een groot probleem. 
Overgewicht verhoogt de kans 
om later hart- en vaatziekten, 
artrose, diabetes of gewrichts-
problemen te krijgen. 

W
EETjE

Te veel of ongezond eten 
én te weinig bewegen, spelen  
een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Eén op de drie nederlanders overlijdt door een hartinfarct, beroerte of andere hart- of vaatziekte. Het gaat om ongeveer 39.000 mensen per jaar. Daar moeten we iets tegen doen!
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Gezonde jeugd verdient gezonde toekomst
De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst voor alle 
 kinderen. Een gezonde leefstijl op jonge leeftijd is de beste voorbereiding 
op een gezonde leefstijl als volwassene. Zo loopt uw kind later minder risico 
op het krijgen van hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Daarom 
ondersteunt de Hartstichting het lespakket Lekker Fit!, waarmee de school 
spelenderwijs aandacht besteedt 
aan voeding, bewegen en het 
maken van gezonde keuzes. 

Van jongs af aan gezonde gewoontes aanleren helpt uw kind om lekker in 
zijn vel te zitten en geeft hem een grotere kans om een gezond gewicht te 
behouden. De voordelen hiervan voor uw kind zijn: hij is minder vaak ziek, 
zijn concentratie op school is beter, hij voelt zich energieker, slaapt beter  
en is meer ontspannen.

Geef het Goede voorbeeld! 
Deze Lekker Fit!-brochure is speciaal voor u, omdat u een grote invloed 
heeft op de gewoontes en de gezondheid van uw kind. Waarschijnlijk 
zorgt u thuis voor de boodschappen, bereidt u de  maaltijden en zorgt  
u voor het sportlidmaatschap. U bepaalt voor een groot deel of uw  
kind gezond en actief leeft. Door het goede voorbeeld te geven heeft  
u een positieve invloed op de gewoontes van uw kind. De Hartstichting 
begrijpt dat dit soms lastig is. Kunt u wel wat tips gebruiken?  
Vraag de school van uw kind dan eens een voorlichtings bijeenkomst  
te organiseren. De school kan bijvoorbeeld een ouderworkshop bij  
de Hartstichting aanvragen. Kijk voor meer informatie op  
www.hartstichting.nl/ouderworkshop.
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Wat is lekker fit!? 
Lekker Fit! is een lesmethode voor alle groepen van de basisschool. Uw kind 
leert op een speelse wijze wat gezond eten is, maakt kennis met allerlei 
vormen van bewegen en sport en leert over de invloed van eten en bewegen 
op het lichaam met behulp van proefjes, testjes en spelletjes. Ook wordt in 
Lekker Fit! uitgelegd dat kinderen zelf ook gezonde keuzes kunnen maken 
en hun ouders hierbij kunnen helpen. Twee keer per schooljaar ontvangt uw 
kind (per groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) een nieuw werkboekje. in de klas 
gebruiken de leerlingen ook een poster waarop ze samen afspraken maken 
over gezond eten en regelmatig bewegen. U kunt uw kind helpen zich aan 
deze afspraken te houden.

Plezier in sporten en bewegen
Het lespakket van Lekker Fit! bevat ook beweegkaarten. De leerkracht 
gebruikt ze tijdens de gymles of tijdens het buitenspelen. Het doel van de 
kaarten is de leerlingen te laten ervaren hoe leuk bewegen kan zijn. Aan de 
hand van de aanvullende sportkaarten maakt uw kind kennis met verschil-
lende takken van sport. 

Nummer 4 • 2014

1/2
groep

In deze Lekker Fit!

	hiep hiep hoera!

	van de koe

	doe je mee?

	hoe ga jij naar school?

	de loop-bus

DIT WERKBOEKJE IS VAN:

DIT WERKBOEKJE IS VAN:

Nummer 4 • 2013
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groep

In deze Lekker Fit!
	Eten en drinken in de pauze

	Bert en Ernie

	Hoe ga jij naar school?

	Basketbal
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DIT WERKBOEKJE IS VAN:

In deze Lekker Fit!
	Lekker! Groente en fruit
	Eten en bewegen
	Hoeveel beweeg jij?
	De Olympische Spelen
	Verleiding in de supermarkt
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Nummer 4 • 2014

7/8
groep

DIT WERKBOEKJE IS VAN:

In deze Lekker Fit!
	Wat staat er op een etiket?
		Hoeveel beweeg jij?
	De Olympische Spelen
	Slechte gewoontes
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lekker fit! thuis
Lekker Fit! wordt in eerste instantie in de klas gebruikt, maar door thuis over 
de lessen te praten en de tips die op school worden gegeven thuis in de prak-
tijk te brengen, versterkt u het effect van de lessen. Eten en bewegen doen 
kinderen immers niet alleen op school. sommige (online) doe-opdrachten 
van Lekker Fit! worden ook als ‘huiswerk’ meegegeven en maakt u samen. 
Uw kind kan bijvoorbeeld de opdracht krijgen u te interviewen over uw 
gewoontes of om samen met u boodschappen te gaan doen. Ook staan er 
in de lesboekjes eenvoudige recepten, die op school of thuis bereid kunnen 
worden.

Lekker Fit!  groep 7/8 • Nummer 3 • 2013 • 9

M
IJN FAVORIETE SPORT

1 Snij het pitabrood doormidden.

2 Smeer beide helften in met tomatenpuree.

3 Leg de plak kaas erop.

4 Beleg met groenten of fruit naar keuze.

5 Bak vijf minuten in de oven op 200 graden.

Benodigdheden:
 pitabroodje;

 tomatenpuree;

 plak 20+-kaas;

  beleg, zoals ananas, olijven, 

ui, tomaat, champignons;

 mes, werkplank;

 oven.

RECEPT   Gezond pizzabroodje

Eet smakelijk
!
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Bak vijf minuten in de oven op 200 graden.

LF_werkboekje-groep7-8_DEF.indd   9

02-08-13   15:42
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blijf in balans
Voor ouders en kinderen is gezond 
eten en voldoende bewegen belang-
rijk. Het gaat vooral om het vinden 
van de juiste balans tussen wat uw 
kind eet en hoeveel hij beweegt. 
Dit verschilt per persoon. Kijk voor 
meer informatie over de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheden op  
www.voedingcentrum.nl.

structuur is belangrijk voor uw kind. Zorg daarom dat uw kind in elk geval 
de drie gebruikelijke maaltijden eet: het ontbijt, de lunch en het avondeten. 
Daarnaast is het advies om maximaal drie tot vier tussendoortjes te eten.  
De portiegrootte is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van hoe actief 
uw kind is.

ontbijten is gezond
Wilt u ook een fit en energiek kind? 
Ontbijt dan elke dag. Door gezamen-
lijk te ontbijten geeft u het goede 
voorbeeld. Maak hier voldoende tijd 
voor. is uw kind een lastige eter en 
heeft hij geen trek in een boterham? 
Probeer eens fruit, een schaaltje 
yoghurt met muesli, een bordje pap, 
volkorenbeschuitjes of crackers. 
samen aan tafel zitten is een goede 
manier om het ontbijt aantrekkelijker 
te maken.

W
EETjE

Wist u dat in sommige 

‘kinderontbijtgranen’ veel  

suikers zitten en ze daardoor  

veel calorieën bevatten in 

verhouding tot de goede 

voedingsstoffen die ze leveren? 

Krokante muesli en gesuikerde 

cornflakes of (choco)pops zijn hier 

voorbeelden van. De ongesuikerde 

ontbijtgranen zijn een gezondere 

keuze voor uw kind.
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verleidelijke tussendoortjes
Kinderen zijn dol op snoepen. Veel kinderen eten te veel ongezonde snacks. 
Uw kind kan beter kiezen voor een tussendoortje dat minder suiker, vet 
en calorieën bevat. Denk aan een volkorenbiscuit en wissel af met fruit of 
groente. Deze leveren de goede voedingsstoffen. Af en toe snoepen kan 
geen kwaad, maar niet te vaak. sta daarom bewust stil bij wat u uw kind als 
tussendoortje meegeeft naar school. Een tussendoortje is geen extra maal-
tijd, let daarom ook op de portiegrootte.

traktatIes
snoep, chips en cake zijn favoriete schooltraktaties. Heerlijk, maar ze 
bevatten veel suikers en vetten. U denkt misschien: ‘Ach, die ene keer 
per jaar dat mijn kind jarig is…’ Maar de meeste ouders uit de klas den-
ken net zoals u. Uw ene uitzondering telt voor de hele klas. Zo wordt er 
al gauw een keer of twintig gesnoept op school. Kies daarom voor een 
gezonde traktatie. Een gezonde traktatie kan net zo goed leuk en lekker 
zijn! Kijk op www.lekkerfitopschool.nl/voorbeeldtraktaties voor tips.

Gevarieerd lunchen voorkomt snoepen
Maak samen met uw kind de lunch klaar. Leg uit welke gezonde producten  
in de lunchtrommel gaan. 
uu kies voor bruin brood met 30+-kaas en magere vleeswaren als brood-

beleg. Heeft uw kind zin in zoet? Kies dan jam of appelstroop;
uu wees zuinig met boter. Halvarine is beter dan margarine of roomboter;
uu maak fruit (sinaasappel, appel of mandarijn) thuis al schoon en verpak  

het in een minidoosje. Kleine fruitstukjes zijn makkelijker te eten dan  
een hele vrucht; 

uu kies voor een flesje met water of halfvolle melk in plaats van pakjes sap  
of frisdrank. Op warme dagen is een ijselement in de lunchtrommel  
een aanrader!
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samen koken
Voor kinderen is regelmaat belang-
rijk. Probeer daarom ’s avonds op 
een vast tijdstip te eten. Hierdoor 
gaan kinderen ook beter eten. Het is 
leuk om uw kind eens te laten helpen 
met kiezen en koken. Dit is gezellig en een goed moment om eten te laten 
proeven en samen te kletsen over de maaltijd. Dek de tafel en eet samen.  
Zo is er meer aandacht voor het eten. is uw kind een lastige eter? Maakt  
u zich niet meteen zorgen: kinderen moeten iets soms tot tien keer proeven 
om te wennen aan een nieuwe smaak. blijven proberen dus! 

TIPKinderen vinden rauwe  

groente vaak lekkerder  

dan gekookte. Probeer het eens!

MIckey, Moeder van 
eva (8) en eMMa (7)
“ik geef mijn kinderen rond 
half vier vaak een schaaltje 
met verschillende soorten 
rauwkost. Dan hebben ze 
‘knabbeltrek’. niet alleen 
worteltjes en komkommer, 
maar ook bloemkool, koolrabi 
en bleekselderij vinden ze 
lekker. Met een yoghurtdipje 
is het helemaal zo op.”
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drink het goede voorbeeld! 
Leer uw kind dat in frisdrank en vruchtensap veel suiker zit. Hierdoor leveren 
ze veel calorieën. Deze dranken bevatten daarnaast weinig waardevolle voe-
dingsstoffen. in een glas zitten ongeveer drie suikerklontjes! Het maakt voor 
het suikergehalte niet uit of het frisdrank, yoghurtdrank of vruchtensap is. 
Denk ook eens aan de volgende mogelijkheden:
uu drink water en voeg voor de smaak een schijfje citroen of sinaasappel toe 

of een klein scheutje (suikervrije) siroop;
uu bied geen frisdrank aan maar kies voor thee, magere of halfvolle melk  

of yoghurtdrank zonder suiker;
uu beperk het gebruik van frisdrank tot het weekend, bij voorkeur op een 

vast moment. Laat uw kind maximaal twee glazen lightfrisdrank per dag 
drinken.

vul die fruitschaal!
Groente en fruit eten is belangrijk omdat 
ze boordevol voedingsstoffen (vezels en 
vitaminen) zitten en weinig vet bevatten. 
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheden 
kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl. 
negen van de tien kinderen eten dagelijks 
te weinig groente en fruit! Maak er een 
gewoonte van aan elke maaltijd een portie 
groente of fruit toe te voegen. Het neerzet-
ten van een gevulde fruitschaal in huis is een 
makkelijke manier om het eten van meer 
fruit te stimuleren.
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lekker in beweging!
bewegen is nodig om 
gezond te zijn. Kinderen 
leren op school en thuis 
hoe ze goed moeten 
bewegen. Ze ontwik-
kelen zo hun motoriek 
en het is goed voor hun 
botten en spieren. De 
meeste kinderen houden 
van rennen, ravotten, 
springen, huppelen, dansen en druk bezig zijn.  
Toch bewegen kinderen over het algemeen steeds minder. 

karIn, Moeder van drIe kInderen oP 
de basIsschool
“Wij kregen een keer een stappenteller cadeau. 
Dat was een enorme hit bij de kinderen.  
Ze gingen buiten om het hardst rennen om  
het hoogste aantal stappen te halen.”

elke dag bewegen
Voldoende beweging zit hem niet alleen in lid zijn van een sportvereniging 
en daar één of meerdere keren per week naartoe gaan. bewegen zou een 
vast onderdeel van het alledaagse leven van u en uw kind moeten zijn. samen 
naar school fietsen of lopen is daar een goed voorbeeld van. Te weinig tijd? 
spreek met andere ouders toerbeurten af om naar school te lopen en kinde-
ren van meerdere gezinnen mee te nemen (‘loopbus’). Ook buitenspelen is 
voor uw kind een makkelijke manier om dagelijks te bewegen. Met buiten 
rennen, tikkertje spelen, klimmen of voetballen voldoen kinderen al snel aan 
de beweegnorm.

W
EETjE

Hoeveel beweging heeft uw kind  
eigenlijk nodig? Daar zijn twee  
normen voor opgesteld. De één is de 
nederlandse norm Gezond bewegen:  
elke dag minimaal één uur rustig bewegen, zoals lopen, fietsen of steppen. Alles mag! De ander is de Fitnorm: drie dagen per 
week minimaal twintig minuten sporten. Het verschil tussen bewegen en sporten is dat je van sporten buiten adem raakt en gaat zweten en van rustig bewegen niet. 
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Gezondheidsbeleid op school
Ook de schoolomgeving beïn-
vloedt de gezondheid van uw kind. 
Vraag daarom aan de leerkracht 
van uw kind of schooldirectie hoe 
het totale gezondheidsbeleid van 
de school eruit ziet. Wat zijn de 
schoolregels voor de traktaties, de 
lunchtrommel en het schoolfruit? is 
het schoolplein zo ingericht dat er 
genoeg beweegmogelijkheden zijn 
voor de kinderen? Zijn er tijdens de 
les voldoende beweegmomenten? 
stel hier een vraag over tijdens een 
ouderavond of bespreek het gezondheidsbeleid tijdens een vergadering van 
de ouderraad en/of medezeggenschapsraad. Gebruik de kracht van deze 
raden om het thema gezondheid te laten opnemen in het schoolbeleid. 

het vignet Gezonde school
De overheid stimuleert scholen om aandacht te besteden 
aan gezondheidsonderwijs. Wanneer scholen dit structu-
reel doen kunnen zij hiervoor een keurmerk aanvragen: 
het zogenaamde ‘vignet Gezonde school’. Hiermee laten 
scholen zien dat zij de gezondheid van kinderen van 
groot belang vinden. De Hartstichting is partner van de 
Gezonde school. Als de school van uw kind in alle klassen 
met Lekker Fit! werkt en er in het schoolbeleid aandacht is 
voor voeding, dan kan de school een vignet Gezonde school aanvragen.  
De GGD bij u in de buurt kan er meer over vertellen en de school onder-
steunen bij het behalen van dit vignet. Heeft u hier nog vragen over, dan  
kunt u deze mailen naar lekkerfit@hartstichting.nl. 

TIPSuu doe lopend of met  

de fiets boodschappen;

uu ga op woensdagmiddag en in  

het weekend iets actiefs doen  

(zoals naar het zwembad, naar  

een speeltuin, een fietstochtje  

of een boswandeling maken);

uu kijk op www.dubbel30.nl voor 

actieve binnenspelletjes;

uu is uw kind nog geen lid van een 

sportvereniging? Laat uw kind dan 

een proefles volgen om te ervaren 

welke sport hij het leukste vindt.



Voor meer informatie:  www.lekkerfitopschool.nl
   www.hartstichting.nl
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ACTIEMail een foto waarop u samen met uw kind 

beweegt naar lekkerfit@hartstichting.nl met 

als onderwerp ‘fotowedstrijd’. Vermeld hierbij 

uw naam en adres. Elke tiende inzending 

belonen wij met een leuke, sportieve gadget.


