DRUPPIE
Hét magazine voor een gezonde leefstijl

ONTBIJT-JE?

Wist je dit?

Kaj =
Druppiekunde

Groente =
Superposter
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GOED BEZIG!

Dorstig weer

Maak een kan of fles water
en doe er fruit bij zoals:

*
*
*
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*
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Lekker sporten en bewegen is gezond en jij weet vast ook dat gezond eten net zo
belangrijk is. Wat eet jij als ontbijt? En wat neem jij mee naar school om te drinken?

Aardbeien

Water, een pakje appelsap of chocomel? Heb je weleens een drankje met groente

Bosbessen

erin geproefd? Door veel te experimenteren en te proeven ontdek je welke gezonde

Frambozen

waterrecepten of groentes jouw favoriet zijn. Want het ene kind heeft een voorkeur voor

Watermeloen

wortels en je vriendje eet misschien liever sla. In dit magazine vind je handige tips voor

Sinaasappel

een gezonde leefstijl en lekkere recepten om hiermee door te gaan. Heel veel succes
met het uitproberen van de

Grapefruit

recepten en alle tips!

Wist je dit?

Groeten,

Merijn Snoek
36 minuten
touwtje springen

ONTBIJT TIP 1:

appel/
een schaaltje magere kwark met
. En
kaneel of met aardbeien of ananas
tenden
1 verse ananas is goed voor 3 och
ontbijt. Lekker smullen dus.

221 kcal

53 minuten
fietsen

10 suikerklontjes

ONTBIJT-JE?
Eet jij ’s morgens geen ontbijt? Of kom je niet verder dan een boterham
met hagelslag? Ontbijt doet je motor branden. Het geeft energie.
Je hersenen gaan beter werken en daardoor heb je een hogere
concentratie tijdens de lessen. Ontbijten wordt met de bovenstaande
tips nog leuker, lekkerder en is gezond en simpel!

Wethouder Jeugd,
Onderwijs en Sport
Gemeente Haarlem

DOE DE QUIZ
WAAR OF NIET WAAR?

1. E
 en appel bevat ongeveer 200
kilocalorieën (kcal). waar / niet waar
2. B
 ij een gluten intolerantie wordt
brood afgeraden. waar / niet waar
3. 2
 keer per dag tanden poetsen is
beter dan 4 keer poetsen.
waar / niet waar
4. A
 lles wat ik eet wordt gebruikt of
opgeslagen in mijn lijf.
waar / niet waar

5. S
 porten met een hoge hartslag
(hs) (170) zorgt voor meer kcal
verbranding dan sporten met een
lage hs (130). waar / niet waar
6.	Ontbijt is het belangrijkste
eetmoment van de dag.
waar / niet waar

7.	BMI staat voor Body Mobility Index.
waar / niet waar

8.	Een handje sesamzaadjes bevat meer
calcium dan 1 glas melk.
waar / niet waar

De antwoorden staan op sportsupport.nl/JOGG

Jij kan dit

DRUPPIEKUNDE
Voldoende beweging en gezonde voeding zijn
van levensbelang. Toch is dit voor veel kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend en dit
heeft gevolgen voor hun gezondheid. Eén op
de acht kinderen heeft overgewicht. Kaj van
Wunnik, Buurtsportcoach bij SportSupport
Kennemerland, zet al zijn enthousiasme en
kennis in om daar verandering in te brengen.
Hoeveel suikerklontjes?
Kaj heeft een lesprogramma voor basisschoolkinderen ontwikkeld: ‘Druppiekunde’. De deelnemende kinderen krijgen een aantal lessen
waarin ze gezamenlijk sporten, koken en voorlichting krijgen over voeding. Een belangrijk
doel van het programma is o.a. om kinderen
bewust te maken en (kraan)water te laten drinken in plaats van frisdrank en vruchtensap. De
mascotte van het project is een waterdruppel
met de naam Druppie. Kaj: ‘Ik vraag kinderen
bijvoorbeeld om pakjes en blikjes mee te nemen
die ze hebben leeggedronken. Vervolgens zoeken we samen op hoeveel suiker er in zit en plakken we de verpakkingen met het bijbehorende
aantal suikerklontjes op een bord. Ook zoeken
we op hoe lang je moet fietsen of touwtjespringen om de calorieën weer te verbranden’.

t je dit?

Wis

Verrassend lekker
‘We nemen allerlei facetten rondom gezondheid mee’, legt Kaj uit. ‘Zo gaan we, op het
niveau van de kinderen, gezond én lekker koken.
Vaak zijn dat voor de kinderen nieuwe smaken of
soorten eten, die ze dan verrassend lekker blijken te vinden. En ik bespreek met kinderen wat
ze graag eten en of ze denken dat dit gezond
is. Maar ook iets als voldoende slaap komt aan
bod. Het belangrijkste vind ik toch vooral dat
kinderen én hun ouders zich bewust worden hoe
belangrijk een gezonde levensstijl voor hen is.’

Meer informatie
Ook geïnteresseerd? Basisscholen kunnen
o.a. via het School in de Wijk fonds een aanvraag voor Druppiekunde indienen. Voor meer
informatie neem je contact op met Marije
de Wolf (JOGG regisseur Haarlem) via
mdewolf@sportsupport.nl

Wist je dat:
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5 suikerklontjes

Doe de 30 dagen challenge!
1.	Haal de GROENTE SUPERPOSTER
eruit (natuurlijk wanneer je het
magazine helemaal gelezen hebt! :-),
de poster zit in het midden van het
magazine.

5.	Spreek met je ouders een beloning
af wanneer de SUPERPOSTER vol is.

3.	Kijk goed welke groenten er
allemaal op staan.

8.	Probeer binnen 30 dagen de
SUPERPOSTER vol te krijgen.

2. Hang hem op een zichtbare plek.

4.	Eén groente is vrije keus.

Wist je dit?

6.	Overleg met je ouders welke
groente je elke dag gaat eten.

7.	Heb je een groente gegeten?
Plak een sticker op die groente.

SUCCES!

Heb jij groente
gegeten? Plak
mij
het juiste vakje! in

Beloningskaa

rt

25 minuten touwtje springen
Kies zelf
een
groente!

37 minuten fietsen

Het programma is bedoeld voor kinderen van
groep 4 t/m 8.

28 minuten touwtje
springen
42 minuten
fietsen

176 kcal

Zo worden kinderen zich op een laagdrempelige
manier bewust van de hoeveelheid suiker die er
in een pakje of energiedrankje zit.

!

ONTBIJT TIP
2:

8 suikerklontjes

157 kcal

Bak een pa
ar
3 minuten champignons, voeg n
ges
a
toe en 2 e neden snoeptomaatje
s
itje
omeletje. S s. Zo krijg je een le
kker
makelijk et
en! Peterse
hier ook l
lie is
ekker bij.

ONTBIJTEN IS NÓG LEUKER ALS:

➜ je de ontbijttafel ’s avonds alvast dekt.
➜	
je de dag van te voren bedacht hebt wat voor je ontbijt gaat
eten en zorgt dat je alle ingrediënten op voorraad hebt.
➜ je op tijd op staat en de tijd neemt om te ontbijten.
➜ je met het hele gezin ontbijt.
➜	
je de ontbijttafel leuk aankleedt met een fleurig tafelkleed,
mooie borden en bijvoorbeeld een bloemetje.

Kies zelf
een
groente!

Beloningskaart

Heb jij groente
gegeten? Plak mij in
het juiste vakje!

GeKkE gROENTen Weetjes
aten komen
Tomaten - Tom
k uit Mexico
oorspronkelij
ie, zoals
en niet uit Ital
enken.
veel mensen d
is deze
Waarschijnlijk
tstaan door
verwarring on
n de vele
het gebruik va
iaanse
tomaten in Ital
als pasta of
gerechten, zo
pizza.

Maiskorrels - Een maiskolf
heeft gemiddeld 16 rijen
maiskorrels. Begin maar
gelijk met tellen bij de
volgende barbecue!

Komkommers - Komkommer

bestaat uit 96% water

Drijvende sinaasappel
Een ongepelde sinaasapp
el
drijft op het water, ma
ar
een gepelde zinkt als een
baksteen. Gek he?

en is daarmee de meest
hydraterende voedselsoort

60 kcal

✔

Stap 1

Stap 3

Stap 2

dus lekker vaak te eten als
gezonde hartige snack.

Eerst ff handen wassen
Stap 4

14 minuten
fietsen

KOMKOMMER WATER
✔

Net zoals Kaj is Britt ook Druppiekunde juf in Haarlem Schalkwijk. Tijdens
deze cursus leer je waarom het belangrijk is dat je gezond eet en veel
beweegt. Er wordt eerst gekookt en daarna lekker gesport. Tijdens het
koken worden er gezonde tussendoortjes en maaltijden gemaakt. Het
eten wordt klaargemaakt in een echte keuken met een kookjuf. Bij het
sporten leer je alles over calorieën en hoe je deze verbrandt. Er komen
verschillende sporten aan bod zoals basketbal, voetbal, tikkertje, trefbal,
voetvolleybal en nog veel meer!

op
Wat staat er

het menu?

Netjes werken is ook
een

kunst

Stap 5

Stap 6

Juf Britt geeft spelinstructies

Vol enthousiasme en plezier gaan
ze voor de winst.

10 minuten
touwtje springen

3 suikerklontjes

✔

Paprika - is een echte
vitamine C bom! Probeer dit

Boerenkool - is he
lemaal
hip, zelfs Beyonc
e eet
het tegenwoordig.
Niet
verwonderlijk, bo
erenkool
bevat meer vitam
ine C dan
een sinaasappel.

die er bestaat.

Wist je dit?

Appeltje voor de
dorst Er zijn meer dan
10.000
soorten appels in
de
wereld. Als je ze
allemaal
wilt proeven ben
je meer
dan 27 jaar bezig
! Met dit
weetje blijf je we
l gezond.

EEN MIDDAG
DRUPPIEKUNDE!

1 – 1,5 liter water
1 komkommer
3 takjes munt

Dat

CITROEN WATER
✔
✔
✔
✔

1 - 1,5 liter water
3 citroenen
3 takjes munt
2 limoenen

meer
smaakt naar

ONTBIJT TIP 3:

Kook een paar minuten
amandelmelk/rijstemelk/havermelk
met een handje havervlokken,
binnen 5 minuten staat je eigen
havermout klaar. lekker om er
doorheen te doen: een halve ban
aan en wat pure chocolade
(75% cacao) erdoor smelten. Een
half gesneden appel met
kaneel en als je het lekker vindt
een klein handje rozijntjes.

GEZOND TRAKTEREN

gebruik je
fantasie!

BINNENKORT JARIG?
Varieer en trakteer op éé
n van de
ideeën. Om je vingers bi

ze gezonde
j af te likken!

Cracotte ,
et
met kipfil jes,
pit
Pijnboom en
o
pest
tomaat

hMm...
fruitspies
blauwe bess
en
ananas en ,
aardbeien

Torentje ,
aat
van tom
basilicum
en Feta

Boodschappen

Spiesmix
paprika, feta,
tomaat en
basilicum

fruit
en groenten in
de mix

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sn oe pto ma ten
Ko mk om me r
Fe tak aas
Ge ite nka as
Pij nb oo mp itje s
Pe sto
Bla uw e be sse n
Pa pri ka
Rij stw afe ls
Kip file t
An ana s
Ba sili cum
Aa rdb eie n
Cra cot tes

Rijstwafel
met geitenkaas,
komkommer,
tomaat,
en
pesto

Wat ga jij vervangen?
MINDER

De voedselzandloper
Vervang de ongezonde voeding
in de bovenste driehoek zoveel
mogelijk door gezonde voeding
in de onderste driehoek.

(zoveel mogelijk)
vervangen door

zels)
smoothie
(met
vezels)

Bron: voedselzandloper.com

n
s,
(erythritol),

smoothie (met vezels)

MEER

geplette
appelmoes,
geplette
suiker-alcoholen (erythritol),
bananen
appelmoes, geplette bananen
of
of gemalen
gemalen
dadels.
d

