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Uit landelijke onderzoeken blijkt dat er steeds meer kinderen met 
overgewicht zijn. Dit kan zich op latere leeftijd uiten in diabetes  
of hart- en vaatziekten. Er wordt te weinig ontbeten en te weinig  
bewogen. We willen het belang van een goed ontbijt, gezonde  
voeding en bewust bewegen zowel bij de kinderen als bij de  
ouders onder de aandacht brengen om overgewicht bij kinderen 
terug te dringen.

Voeding en Beweging  
van  11 t m 22 april

Deze twee weken zijn er verschillende activiteiten 
rondom het thema gezonde voeding en beweging.

Voeding en Beweging 
2016



Opening maandag 11 april !Maandag 11 april zal om8.30uur het startsein 

voor deze twee weken gegeven worden. Dit zal 

op een leuke manier gaan gebeuren. Hoe? Dat 

is nog een geheim!!

U bent van harte welkom bij dit gezonde begin!

Hieronder een paar redenen om te beginnen 

met een goed ontbijt:
1. Als je wakker wordt, heb je al een aantal uren niets   

 gegeten. Ontbijten is dan noodzakelijk om belang-  

 rijke informatie op te nemen en prestaties te leveren  

 in de ochtend.2. Een goed ontbijt leidt tot betere concentratie wat   

 belangrijk is voor goede schoolprestaties.
3. Een goed ontbijt geeft je voldoende energie zodat je  

 vrolijker en actiever bent.4. Ontbijten voorkomt dat je tijdens de lunch en het   

 avondeten te veel eet, waardoor de kans op over-  

 gewicht groter wordt.  
Kortom: een goed ontbijt is belangrijk!Op vrijdag 22 april zullen we in het kader van de  

Koningsspelen gezamenlijk ontbijten in de klas.  
Voor het ontbijt wordt gezorgd.

Ontbijt

Vanuit de ouderkamer

WORKSHOP GEZOND ONTBIJT

De ouderkamer staat deze twee weken natuurlijk 
ook helemaal in het teken van  gezonde Voeding 
en Beweging. 
Iedere dag zal Sahila met de moeders praten over 
alles wat hier mee te maken heeft. 
Op woensdag 13 april van 9.00u tot 10.00u geeft 
diëtiste Laura een workshop ‘gezond ontbijt’ .

SPECIAAL VOOR VADERS…….

Het is inmiddels niet meer weg te denken,  
het traditionele Vader Valentijn Voetbal!

Dit jaar is dat op vrijdag 22 april! Kinderen spelen 
tegen hun vaders en als afsluiting is er een  
wedstrijd leerkrachten tegen de vaders! U doet 
toch ook mee? Hiervoor krijgt u binnenkort de 
uitnodiging mee.

EN SPECIAAL VOOR MOEDERS………
DE MOEDERMAMBO!!!

Dit jaar voor de tweede keer:   
De Moedermambo!  

Kinderen gaan lekker dansen met hun moeders 
onder leiding van onze eigen dansjuf  
Guendoline. De uitnodiging met inschrijfbriefjes 
zijn inmiddels al meegegeven. Denkt u eraan het 
inschrijfformulier op tijd in te leveren?

Traktaties
Een verjaardag!! Voor ieder kind is dat natuurlijk een hoogtepunt. Er mag getrakteerd worden in de groep 
en ook de juffen en de meesters worden regelmatig verwend. Dat zijn bijna 550 kinderen in een schooljaar 
die hun verjaardag vieren! 

De kinderen gaan in de klas zelf aan de slag met het maken van een gezonde traktatie.
Eén snoepje is genoeg en moet natuurlijk ook kunnen op zo’n feestelijke dag.

Wist u dat gezonde traktaties heel lekker zijn? 
In de ouderkamer kunt u ook terecht voor adviezen en tips over gezonde traktaties.
Er zijn verschillende sites waarop leuke en gezonde traktaties te vinden zijn, Bijvoorbeeld:  
www.party-kids.nl en www.gezondtrakteren.nl

Ook de juffen en meesters vinden gezonde traktaties erg lekker en blijven dan goed in vorm!



Het motto van het Jeugdsportfonds is 
“alle kinderen moeten kunnen sporten!”

Zij creëren sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen tot 18 jaar die in  
gezinnen leven met weinig geld, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. 
Dit betekent dat het Jeugdsportfonds de contributie betaalt. Ouders en kinderen kun-
nen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via de site gedaan worden door  
professionals uit het onderwijs, sportverenigingen, hulpverlening en de  
gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.  
 
Voor informatie kunt u terecht bij onze gymvakkrachten,  
Debbie en Jorge, of op de site: www.jeugdsportfonds.nl

Subsidie voor sporten

SponsorLoop
De leerlingenraad heeft besloten, dat de inzameling van de sponsorloop dit jaar zal worden besteed 
aan het schoolplein. De opbrengst zal worden gebruikt om extra speelelement(en) aan het plein toe 
te voegen. Afhankelijk van de opbrengst zal de leerlingenraad beslissen welke elementen dat gaan 
worden.

Ook na schooltijd worden bijvoorbeeld vanuit de Brede School, in en om de scholen in Delfshaven 
allerlei activiteiten aangeboden voor de kinderen uit onze wijk. In samenwerking met sport- en 
cultuuraanbieders is een divers programma samengesteld, waarvan de kinderen dagelijks na school 
gebruik kunnen maken. Ons verbeterde plein speelt daarin dus ook een maatschappelijke rol voor 
sport en spelactiviteiten.

De sponsorloop wordt opgefleurd met muziek en wij hopen natuurlijk op veel toeschouwers.  
Jullie zijn vrijdag 15 april van harte welkom op het schoolplein van de Valentijnschool om de  
kinderen aan te moedigen. Informatie over de tijden volgt nog.

Deze vrijdag komen we met alle kinderen en 
leerkrachten  
samen op het schoolplein om het certificaat 
‘Lekker Fit Kleuters’  in ontvangst te nemen.  
U bent van harte welkom.  

De dag zal verder in het teken staan van de  ‘Ko-
ningsspelen’, waarbij alle kinderen gezamenlijk 
zullen ontbijten in hun groep en een uurtje gaan 
sporten. We sluiten de dag af met het traditio-
nele Vader Valentijn Voetbal!

Vrijdag 22 april om 
8.30 uur feestelijke 
bijeenkomst op het 

schoolplein!!


