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Donderdag 19 april is de laatste keer dat de leerlingen groente of fruit aangeboden krijgen 
vanuit het EU-Schoolfruitprogramma. Twintig weken hebben alle leerlingen 3 dagen per week 
gratis groente of fruit gekregen. Leerlingen maakten zo nu en dan kennis met groente of fruit dat 
ze nog niet eerder genuttigd hadden. Na dit schoolfruitprogramma gaan we op dinsdag, 
woensdag en donderdag de groente/fruit pauze hap continueren. Enkel op maandag en vrijdag 
kunnen de leerlingen een boterham of koek nuttigen. 

 

10 Tips voor de kleine pauzehap 
 
1. Neem de tijd voor het ontbijt 
Een goed ontbijt geeft een kickstart voor de dag. Na een nacht slapen, zonder eten, is het 
lichaam wel weer toe aan eten. Kinderen die ontbijten, krijgen minder snel zin in snoep en snacks 
en kunnen zich beter concentreren op school. Ontbijt gezellig samen aan tafel. 
 
2. Kleine pauzehap, zo klaar! 
Een banaan, mandarijn, kleine appel, een stuk komkommer, wat cherrytomaatjes of een wortel 
doet u ’s ochtends zo in de tas. Wanneer u er iets meer werk van wilt maken, kunt u stukjes kiwi 
snijden en mengen met wat druiven. 
 
3. Gebruik een goed bewaardoosje 
In speelgoedwinkels en winkels voor huishoudelijke artikelen zijn steeds meer leuke, kleine 
bewaardoosjes voor schoolfruit te koop. Een gewoon afsluitbaar bakje werkt ook prima. Zo kunt 
u uw kind ook kwetsbaar fruit meegeven of bijvoorbeeld een kleine fruitsalade van stukjes appel 
en banaan. 
 
4. Fruit en Koek: geen concurrenten 
Soms zeggen ouders dingen als: “Eet eerst je banaan op, dat is gezond. Daarna mag je lekker een 
koekje.” Dan benadruk je dat de gezonde keuze een kwestie van doorbijten is. Het is prettig als 
een kind meekrijgt dat het lekker en normaal is om vaak fruit en groente te eten. Als gezond de 
standaard is, dan is af en toe een koekje of een snoepje geen probleem. Bijvoorbeeld na school 
of in het weekend. 
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5. Geef water mee 
Een aantal soorten vruchtensap leveren een deel van de gezonde stoffen die ook in fruit zitten, 
maar er zitten ook veel calorieën in. Daarom is de slimste keuze voor de kleine pauzehap: een 
echt stuk fruit en water. 
 
6. Fruit en groente bij elk eetmoment 
Als u fruit en groente meegeeft voor het tienuurtje, kunt u direct ook iets extra’s in de 
broodtrommel doen. Zo krijgt uw kind voldoende groente en fruit binnen. 150 gram groenten in 
één keer (bijvoorbeeld 3 opscheplepels boontjes) is voor een kind ook best veel. Gelukkig zijn er 
de hele dag kansen om wat extra fruit en groente te eten. Rauwkost, zoals stukjes wortel, 
komkommer, paprika en tomaatjes zijn ook lekker gezond voor tussendoor. Een portie voor het 
tienuurtje is al snel 50 gram. Dat is al 1/3 van wat een kind dagelijks minimaal nodig heeft aan 
groente. 
 
7. Variatie is goed 
Het is niet alleen lekker om veel verschillende soorten fruit en groente te eten, maar ook goed 
voor de smaakontwikkeling van uw kind. Bovendien zitten in elke soort weer net andere gezonde 
stoffen. 
 
8. Geef het goede voorbeeld! 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer groente en fruit eten wanneer ouders het goede 
voorbeeld geven. Daarnaast eten kinderen ook meer groenten wanneer de ouders stimuleren 
om allerlei groenten en fruit te proeven.  
Zorg dat er altijd vers fruit in het zicht ligt en pluk daar ook zelf de vruchten van. Kook gevarieerd, 
met veel groente. Samen aan tafel eten is gezellig en draagt bij aan een gezond eetpatroon. 
Kinderen die meedoen met schoolfruit, blijken ook thuis vaker fruit en groente te kiezen. Het is 
slim om ook thuis de fruitschaal in het zicht te zetten. Zo krijgt al snel het hele gezin meer vezels, 
vitamines en mineralen binnen.  
 
9. Doe samen boodschappen 
Neem uw kind een keer mee naar de supermarkt en kijk welke soorten hij of zij het liefst zou 
willen. Vraag uw kind om te helpen bij de boodschappenlijst of bij het koken. Op 
www.voedingscentrum.nl staan veel gemakkelijke, gezonde gerechten. 
 
10. Kies voor groen 
Wanneer u voor duurzaam wilt kiezen, zoek dan naar fruit/groente van het seizoen, uit de buurt, 
uit de volle grond. Kijk hier welke soorten een lage klimaatbelasting hebben. 
 
 
Voorkomen van verslikken en verstikkingsgevaar 
Jonge kinderen kunnen zich nog wel eens verslikken in cherrytomaatjes, druiven en knakworsten. 
Om te voorkomen dat kinderen zich gemakkelijk kunnen verslikken en verstikkingsgevaar 
oplopen, is het misschien raadzaam om deze thuis vooraf te halveren, zodat een gevaar 
voor verstikking vermeden kan worden.     

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/het-gezonde-voorbeeld/gezonde-voorbeeld-tips.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.milieucentraal.nl/themas/milieubewust-eten/groente-en-fruitkalender


 

Het vergroten van de woordenschat is iets waar kinderen de hele basisschoolperiode mee bezig 
zijn. Kleuters beginnen in groep 1 en begrijpen (passieve woordenschat) ongeveer 4000 woorden 
en gebruiken (actieve woordenschat)  zo’n 2000 woorden zelf in hun gesprekken. Eind groep 2 
begrijpt je kind al 7000 woorden en gebruikt de kleuter er al 3500 in de spontane spraak. Jaar na 
jaar komen er woorden bij tot je kind aan het eind van de basisschool zo’n 24.000 woorden 
begrijpt, waarvan hij er 15.000 actief kan gebruiken. 

Waarom is de woordenschat zo belangrijk? 
Een ruimte woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Iemands woordenschat is 
verbonden aan succes op school, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. 
Woordenschat heeft alles te maken met het kunnen spreken, luisteren en lezen. Een 

goede  woordenschat op jonge leeftijd, speelt ook een belangrijke rol in de (vroege) 
leesontwikkeling. Kinderen die in groep 3 niet genoeg woorden kennen, hebben het vaak 
moeilijk met het leren lezen. Uit onderzoek blijkt dat een grote woordenschat op driejarige 
leeftijd sterk verbonden is met het latere begrijpend lezen. Een van de meest consistente 

bevindingen die uit woordenschatonderzoek naar voren komt, is dat een beperkte woordenschat 
bijna altijd leidt tot slechte leerprestaties. 

Hoe vergroot je de woordenschat? 
Naarmate een kind ouder wordt, groeit de woordenschat vanzelf mee. Toch is het vergroten van 
de woordenschat iets waar op scholen veel aandacht aan wordt besteed en waar je ook thuis 
een belangrijke bijdrage aan kunt leveren. 
1. Benoem wat je tegenkomt/gebruikt 
Onderweg naar school zijn al veel nieuwe woorden te leren: de stoeprand, het verkeerslicht, het 
zebrapad. En thuis: het aanrecht, de gootsteen, het vergiet. Kies bewust eens voor het moeilijke 
woord: de ziekenauto à de ambulance, het raam à het venster, de w.c. à het toilet. Samen 
koekjes bakken en benoemen wat je nodig hebt en gebruikt bij het koekjes bakken. 
2. Lees vaker hetzelfde boek voor 
Herhaling en vertrouwdheid zijn twee ingrediënten die zorgen voor 
de opbouw van de woordenschat van je kind. 
3. Kinderwoordenboeken 
De woordenboeken zijn leuk om te bekijken en uit voorgelezen te 
worden en sluiten aan bij de ontwikkeling en belangstelling van 
kinderen. (‘Mijn eerste Van Dale’ (rond 2 jaar), ‘Mijn tweede Van 
Dale’ (rond 4 jaar), ‘Mijn derde Van Dale’ (rond 6 jaar). 
4. Digitale prentenboeken 
Samen prentenboeken kijken op de computer of tablet. (leesmevoor.nl) 
5. Woordkaartjes maken en ophangen 
Schrijf op een kaartje de woorden die op school aan bod komen en die behoren tot een bepaalde 
categorie (de lente, boerderijdieren, gebouwen, Sinterklaas, enz.). Schrijf bij de woorden ook 
altijd de lidwoorden. Plak er plaatjes bij van de woorden of teken er iets leuks bij. Hang ze op een 
plek waar het kind vaak komt. Bespreek de woorden gedurende een week. Doe er spelletjes 
mee: ‘waar/niet waar’, bijv. een steel zit bovenaan de bloem, ‘raad het woord’: woord in 
gedachten nemen en omschrijven, de ander raadt het woord door vragen te stellen. Je mag 
alleen antwoorden op ja/nee. 
6. Lezen en lezen en nog eens lezen 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen door 15 minuten per dag te lezen zoveel woorden lezen dat ze 
uiteindelijk 1000 nieuwe woorden per jaar leren. 

Het belang van woordenschat 



 
 

 
 
Ter herinnering: vrijdag 13 april a.s. is de school gesloten. De 
leerkrachten voeren deze dag actie voor vermindering van de 
werkdruk en behoud van goed onderwijs voor nu en in de 
toekomst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 Op 22 mei is het weer zover: we gaan op schoolreisje 
Groep 1 en 2 gaan ook dit jaar naar PeeWee in Posterholt waar ze binnen en buiten kunnen 
genieten in dit mooie speelparadijs.  
Groep 3 t/m 8 gaan dit jaar naar Toverland. Een prachtig pretpark dat garant staat voor veel 
speelplezier. In de loop van april ontvangt u meer informatie over het schoolreisje.  
 
Werkgroep Schoolreis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Noteer alvast deze datum in uw agenda: 
              29-6-2018 slotfeest van 17.00 uur tot 20.30 uur. 
             De werkgroep is reeds bezig met het  
             samenstellen van een gevarieerd programma. 
             Verdere info volgt nog. 

 
 
 
 
 

Staking 

Slotfeest 

https://www.peeweeposterholt.nl/index.php/nl/
https://www.toverland.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhYLK74faAhXK-6QKHQW3Do4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.kunstkot.nl/Creatief/Schoolreisje/Groningen/Veendam&psig=AOvVaw1oOHhLxrWpRilCUEyn8Tkl&ust=1522080680128902


 

 
 
 
De vorige week heeft een oproep voor nieuwe overblijfkrachten in het Weakblaad gestaan.  
Wij zijn blij dat we na de paasdagen mevrouw Ans Dekker als nieuwe overblijfkracht voor de 
dinsdag en donderdag mogen begroeten. 
Kent u nog iemand in uw omgeving die interesse voor de tussenschoolse opvang heeft, laat het 
ons weten. 
 

 

 
 
 
 

  
Ilse uit groep 2 wordt 4-april 6 jaar 

 

Hratch uit groep 2 wordt 7-april 6 jaar 
Noud uit groep 1 wordt 14-april 5 jaar 
Nika uit groep 4 wordt 16-april 7 jaar 
Eline uit groep 3 wordt 16-april 7 jaar 
Lynn uit groep 1 wordt 19-april 5 jaar 
Pepijn uit groep 3 wordt 22-april 7 jaar 
Cas uit groep 5 wordt 24-april 9 jaar 
Hugo uit groep 7 wordt 26-april 11 jaar 
Céline uit groep 1 wordt 26-april 5 jaar 

Jill uit groep 2 wordt 28-april 6 jaar 
Ruben uit groep 2 wordt 29-april 6 jaar 

  

 

 
 

 

 

 

 

Senne in groep 1/instroom bij juffrouw Rudie 
Nika in groep 4 bij juffrouw Lianne 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voor de agenda van de volgende periode verwijzen we u naar onze website: www.bsdeviolier.nl  
 
 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF:  
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 26 april 2018  

Binnenkort zijn jarig 
 
 

Agenda komende periode 

Nieuwe overblijfkrachten 
 

Wij het welkom 
 
 

http://www.bsdeviolier.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ikleerinbeelden.nl%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2Forganize.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ikleerinbeelden.nl%2Fbeelddenken-planning%2Forganiseer-je-schoolspullen%2F&docid=t-eZQEolTR8onM&tbnid=7hqlqsv19ot3zM%3A&vet=10ahUKEwjGpeO82ZHaAhWPLFAKHebeBhQQMwhjKCEwIQ..i&w=252&h=200&hl=nl&bih=790&biw=1536&q=schoolspullen&ved=0ahUKEwjGpeO82ZHaAhWPLFAKHebeBhQQMwhjKCEwIQ&iact=mrc&uact=8

