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Tips voor ouders met schoolgaande kinderen #thuisblijven  
 
Houd de weerstand goed 

 Eet veel groente;  voor kinderen dagelijks minimaal 200 gram groente 

 Neem dagelijks 2 porties fruit bijvoorbeeld een portie druiven en een 
sinaasappel of een banaan en een kiwi. 

 Kies vooral volkoren producten, zoals volkorenbrood, -pasta en -couscous en 
zilvervliesrijst. 

 Neem magere en halfvolle zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas. 

 Drink voldoende vocht, zoals kraanwater of thee 1 tot 1,5 liter  
 

 
Zorg voor voldoende beweging  
Ga dagelijks even naar buiten met de kinderen. Doordat de kinderen nu meer 
binnen zitten, is het belangrijk dat ze nog wel voldoende blijven bewegen. Ga 
even met de kinderen naar buiten om een stukje te wandelen, maar houdt op 
straat wel voldoende afstand van andere mensen. 
Zoek op Youtube dans en beweegfilmpjes op of laat de kinderen zelf een 
dansje instuderen en doe vervolgens zelf ook mee! bv Smartbreaks.  
 

 
 
Beperk het snoepen  

 Wat je niet in huis hebt liggen, kan je ook niet opeten 

 Geef als ouder het goede voorbeeld op gebied van eetgedrag en snoepen 

 Wees consequent in regels omtrent het snoepen  

 Beperk het aantal tussendoortjes tot 3 x per dag.  
o Spreek met de kinderen tijdstippen af, dit voorkomt een hele 

dag discussie.  

 Goede tussendoortjes zijn fruit en groente:   
Bv een schaaltje blauwe bessen of een schaaltje wortels met 1 eetlepel 
humus en lekkere snoeptomaatjes, appelpartjes met kaneel  

 Voorbeelden van kleine tussendoortjes (max 1 per dag)   
- 3 lange vingers 
- 1 oreo koekje 
- 1 klein havermout koekje 
- 1 waterijsje 
- 1 rijstwafel met plakje kipfilet 

Leuke en gezonde tussendoortjes om met de kinderen te maken: 
Fruitspiesjes: Schil en snij met elkaar; appel, aardbei en druiven. Rijg het fruit aan satéprikkers.  
Groentefrietjes: Maak van gekleurd papier je eigen frietzakjes. Was en snijd de komkommer, paprika en winterpeen 
in reepjes. Vul de frietzakjes met de reepjes. 
Watermeloenijsjes: Snijdt de watermeloen in een paar driehoekjes en verwijder de pitten. Steek vervolgens een 
ijsstokje er via de kant van de schil in. 
Groentechips: Schil de zoete aardappel, rode biet en winterpeen in dunne plakjes. Leg deze plakjes op de bakplaat 
en besprenkel het met een heel klein beetje olijfolie en een snufje zout. Bak vervolgens 20 minuten op 180 graden 



21 maart 2020 
 

 
 
Voldoende  (water)  drinken 
Water blijft de beste dorstlesser! Probeer eens water 
met een smaakje door kruiden en stukjes fruit in het 
water te doen.  

✓ Munt + komkommer + limoen 
✓ Munt + sinaasappel + citroen 
✓ Watermeloen + komkommer  
✓ Diepvriesfruit + limoen  

Voor kinderen is dat 1 - 1,5 liter. 
 
Laat kinderen helpen bij het avondeten; samen een recept zoeken, boodschappen doen en samen snijden 
en koken en lekker je eigen gerecht op eten.  
 
Meer informatie kun je vinden op de website van het Voedingscentrum 
Of op de facebookpagina van Sport en Welzijn. 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding.aspx

