
Menukaart Gewoon Gezond  
Team sport van de gemeente Hardenberg zet zich breder in dan alleen bewegen. Hieronder hebben 
wij een menukaart opgesteld wat wij als team kunnen bieden. In de gezondheidsweek is de wens om 
verschillende thema’s aan elkaar te koppelen. Hieronder de verschillende thema’s met activiteiten 
die wij kunnen bieden met daarbij nog adviezen om de week nog interessanter te maken.  
 

Thema water 

Wat kunnen wij bieden:  

 Drinkwaterchallenge: 
Een week lang wordt in de ochtendpauze bijgehouden hoeveel suikerklontjes er in het drinken 
van de kinderen zit. Het aantal suikerklontjes wordt fysiek verzameld. Aan het einde van de 
week wordt met een weegmoment bekend gemaakt hoeveel (kilo)gram suiker er is gedronken.   

o Wie  groep 1 t/m 8  
o Wanneer  elke dag tijdens de ochtendpauze 
o Tijdinvestering  Maximaal 10 minuten per klas per dag 
o Jullie ontvangen van ons: 

 Bakjes om suikerklontjes in te verzamelen 
 Pakken suikerklontjes  
 Handleiding voor leraren 
 Poster met daarop het aantal suikerklontjes van meest gedronken drankjes. 

 
Wat wij verder nog adviseren 
Laat kinderen kennismaken met het drinken van thee en water met een smaakje. Geinteresseerd in 
recepten voor fruitwater? Laat het weten.  

 

Thema bewegen 

Wat kunnen wij bieden:  

 Project ‘’dat smaakt naar meer’’  
Deelnemende scholen ontvangen vijf (korte) video’s met de thema’s ontbijten, water drinken, 
groente/fruit eten, beeldschermgedrag en buiten spelen/bewegen. Elke video bestaat uit drie 
onderdelen en start met een kort verhaal, gevolgd door een beweegmoment. De video’s worden 
afgesloten met een duidelijke boodschap over het thema.  ‘Dat smaakt naar meer!’ is hierdoor 
een heel eenvoudige manier om leerlingen (dagelijks) vijf minuten in beweging te krijgen. 

o Wie  groep 5/6/7  
o Wanneer  één keer per dag tussen de lessen door (zelf in te vullen)  
o Tijdsinvestering  Maximaal 10 minuten per klas per dag  
o Jullie ontvangen van ons:  

 USB stick met filmpjes  
 Lerarenhandleiding  

 

 Beweegspelletjes in de klas  
Merk je dat er tussen de lessen door soms behoefte is aan een andere invulling van de les? Met 
beweegspelletjes kan je aan deze behoefte tegemoetkomen. Jullie ontvangen een poster met 
daarop voor elke dag een beweegactiviteit.  

o Wie  groep 3 t/m 8 
o Wanneer  zelf te bepalen door de leerkracht  
o Tijdsinvestering  Maximaal 10 minuten.  

  



o Jullie ontvangen van ons: 
 Poster met beweegspelletjes 
 Handleiding voor leraren  

 
Wat wij verder nog adviseren 
 

 Daily Mile 
Het is een heel eenvoudig, maar effectief concept dat toegepast kan worden op elke 
basisschool. Dagelijks onderbreken kinderen de les 10 minuten om in hun eigen tempo een 
rondje te rennen of joggen met hun klasgenoten. Zo kunnen ze vervolgens weer fris en vol 
energie beginnen aan de les. 
 

o Wie: groep 1 t/m 8 
o Wanneer  Eigen keuze  
o Let op: zorg voor een makkelijke en veilige plek. Dit kan een rondje zijn om de school 

maar ook op het schoolplein. Je mag zowel lopen als rennen, het is geen wedstrijd.  
 

o Optioneel: starterspakket met informatiebrochure, poster, jaarkalender, gadgets voor 
kinderen & flyers voor ouders. Dit kan via: ; https://thedailymile.nl/school-signup/ 

 

 Kijk op google voor activiteiten rondom bewegend leren!  
 

Thema Ontbijt 

Wat kunnen wij bieden:  

 Hoe ontbijt jij? 
Kom erachter of kinderen in de ochtend ontbijten en vooral wat er gegeten wordt. Op de poster kan 
eenvoudig worden geturft wat kinderen eten en wat er gedronken wordt tijdens het ontbijt. 
Misschien gaat het al heel goed of kom je er als school achter dat het thema extra aandacht vraagt. 
 

o Wie  groep 1 t/m 8  
o Wanneer  elke dag tijdens de start van de dag 
o Tijdsinvestering  Maximaal 10 minuten per klas per dag 
o Jullie ontvangen van ons: 

 Poster met ‘’Wat heb jij vanmorgen gegeten’’  
 
Wat wij verder nog adviseren 
Schrijf jouw school in voor het nationaal schoolontbijt. Dit is perfect te combineren met “Hoe ontbijt 
jij”.  
 

Thema Groente & Fruit  

Wat kunnen wij bieden:  

 Groente en Fruitmeter  
Kinderen kunnen punten verdienen als ze groente of fruit mee nemen naar school en dit in de 
pauze op eten. Fruit is goed voor 1 punt en groente voor 2 punten. De scores worden bij elkaar 
opgeteld en ingekleurd op een grote poster. Welke groep haalt deze week de meeste punten? 

o Wie  groep 1 t/m 8  
o Wanneer  elke dag tijdens de ochtendpauze  
o Tijdsinvestering  Maximaal 10 minuten  

  

https://thedailymile.nl/school-signup/


o Jullie ontvangen van ons: 
 Poster ‘’groente- en fruitmeter’’ 
 Handleiding voor leraren  

 
Wat wij verder nog adviseren 
Meld jouw school aan voor EU-schoolfruit.  
Laat de bovenbouw rekenen hoeveel vitamines er in de verschillende fruit- en groente soorten zitten 
die jullie deze week hebben ontvangen via EU-Schoolfruit.   

 

Gezamenlijke opening 

Voorwaarde: 
- Er is een samenwerking tussen tenminste 3 organisaties 

 
Wat kunnen wij bieden:  

 Elke opening is maatwerk en afhankelijk van de deelnemende organisaties 
 
Voorbeelden van openingen zijn: 

 Daily mile 

 Openingsdans 
 

 Er is een mogelijkheid om de week gezamenlijk te openen. Echter is het dan wel vereist dat alle 
scholen op één plek in de wijk samen komen.   

 De opening kunnen we richten op één thema, bijvoorbeeld bewegen. We zouden gezamenlijk 
met de Daily Mile kunnen aftrappen.  

 Het is ook een mogelijkheid om op de eigen school te openen  
 

Gezamenlijke sluiting 

Voorwaarde: 
- Er is een samenwerking tussen tenminste 3 organisaties 

 
Wat kunnen wij bieden: 

 Elke sluiting is maatwerk en afhankelijk van de deelnemende organisaties 
 
Voorbeelden van sluitingen zijn: 

 Het wegen van alle suikerklontjes (bij thema water) 

 Daily mile 
 

Gezondheidspaspoort 

Een gezondheidspaspoort is een gevouwen boekje op A5. Hierin staan informatie, spelletjes en 
afhankelijk van het thema invulformulieren. Met het paspoort bevorderen we de 
ouderbetrokkenheid.  
 
Wat kunnen wij bieden: 

 Een geprint paspoort voor elke leerling 

 Een paspoort dat inhoudelijk past bij jullie gekozen thema’s 

 Paspoorten worden rechtstreeks opgestuurd naar de scholen, zodat jullie ze zelf kunnen 
verdelen.  

    
  



PR / Communicatie 

Een gezondheidsweek is natuurlijk erg leuk en goed voor de kinderen. Maar het is ook erg belangrijk 
om dit te delen met anderen. Enerzijds voor eigen goede publiciteit, maar anderszijds ook om 
andere scholen of organisaties te enthousiasmeren om een gezondheidsweek te organiseren.  
 
Wat kunnen wij bieden: 

 Aandacht voor jullie gezondheidsweek op social media van de gemeente Hardenberg 

 Artikel in de krant na afloop 

 Tips en adviezen voor communicatie via jullie eigen social media kanalen 
 
 
 

 

 


