Kijk
ook eens op:
www.voedingscentrum.nl
Deze website van het Voedingscentrum
biedt algemene informatie over gezonde
voeding voor kinderen (en volwassenen).
Ook zijn hier goede tips en lekkere
gezonde recepten te vinden.

Vragen?
Onze medewerkers op
de locaties staan graag
voor u klaar!

Het
voedingsbeleid
van Spring

			

Waarom heeft Spring een voedingsbeleid?

Samen eten

Feestje!

Wist u dat?

Kinderen maken een enorme ontwikkeling door. Ze hebben voeding nodig die de
stoffen levert om deze groei mogelijk te maken. Verantwoord en voldoende eten
is daarom héél belangrijk. Als kinderopvang vinden wij dat wij, naast de ouders,
een verantwoordelijkheid hebben in het aanbieden van gezonde voeding aan
kinderen en hun bewustwording hierover. Daarom heeft Spring een voedingsbeleid.
Dit is gebaseerd op de adviezen van het Voedingscentrum en wordt terugkerend
besproken in onze teams en met de oudercommissies.

Spring is van mening dat gezond eten belangrijk is,
maar wij vinden ook dat hier bij speciale gelegenheden zoals vakanties, thema’s en feestdagen best
eens van mag worden afgeweken. Juist omdat dit
een uitzondering is, is het extra speciaal!
Bij verjaardagen verzorgen wij de traktatie. Niet alleen
omdat we dan rekening kunnen houden met ons
voedingsbeleid, maar ook omdat zo de jarige centraal
staat (en niet de traktatie). Het hele ritueel van bijv. liedjes
zingen, muziekinstrumenten, de (namaak)taart en/of
handen geven maakt het moment bijzonder voor het
kind.

De sfeer van ‘samen aan tafel gaan’ is erg belangrijk; dat maakt hoe het eten
en drinken ervaren wordt. Daarom zorgen onze medewerkers voor een gezellig
gedekte tafel, variatie in de keuze voor het beleg en wordt gewacht met eten totdat
alle kinderen iets naar hun wens hebben. De kinderen worden hierbij betrokken
doordat ze bijv. meehelpen met het dekken van de tafel of hun eigen brood mogen
smeren. Dit maakt de maaltijd tot een sociale activiteit waardoor de kinderen even
ontspannen.

• Kinderen bij de opvang vaak eerder geneigd zijn om nieuwe dingen te proberen
op het gebied van eten? Doordat ze zien dat andere kinderen of medewerkers het
lekker vinden, worden ze nieuwsgierig.
• Kinderen eerder eten uitproberen als het er aantrekkelijk uitziet? Vaak kan dit al
heel eenvoudig door bijv. met een koekjesvormpje groente of fruit uit te steken.
• Eén glas limonade van 200 ml maar liefst 5 suikerklontjes
bevat? En een pakje yoghurtdrink zelfs 7? Het meest
gezonde alternatief is… water. Maar is dat saai?
Neeee! Hoogstens even wennen. Water kan eenvoudig
opgeleukt worden door er bijv. stukjes komkommer in te
doen of (bevroren) fruit. Een feest voor het oog en
nog lekker ook!
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