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Tekst: Christien de Vries onderwijskundige

KIEZEN VOOR EEN SCHOOL

Voor de kinderen van groep 8 kan de tijd op de basisschool afgeteld worden. Het
is de tijd van de afsluitende citotoets, de eindmusical en natuurlijk de vervolgkeuze
voor de middelbare school. Voor de een is de keuze snel gemaakt, maar voor de
ander is het een afweging tussen de verschillende, leuke mogelijkheden. Waar moet
je allemaal op letten bij de vervolgkeuze en hoe kun je je kind ondersteunen bij de
schoolkeus?
Het kiezen van een middelbare school is een
proces voor ouders en kind samen. Er zijn ver
schillende aspecten waar je rekening mee kunt
houden bij het maken van deze keus, maar er zijn
ook een aantal sturende aspecten. Het belang
rijkste sturende aspect is het schooladvies. Dit
is een advies van de school met informatie over
wat je kind kan. Vaak wordt er een toelichting bij
gegeven tijdens oudergesprekken. Het advies
moeten basisscholen voor 1 maart definitief, op
papier, hebben gegeven. Het schooladvies kan
worden aangevuld met de resultaten van de
eindtoets. Op basis van die resultaten, herover
wegen scholen soms het schooladvies.
Een schooladvies is niet bindend. Dat betekent
dat er mag worden afgeweken en dat je je kind
bij een ander schooltype mag aanmelden. Het is
echter wel zo dat het schooladvies naar de ver
volgschool wordt toe gestuurd. Het kan dan zijn
dat de desbetreffende school het kind weigert.
Ook kan een vervolgschool een kind weigeren
wanneer de geloofsovertuiging of de onder
wijsvisie van de school niet ondersteund wordt.
Hiervoor heeft een school dan een beleid.
Mocht je als ouder het hier niet mee eens zijn,

dan kun je altijd schriftelijk bezwaar maken binnen
6 weken.
Naast het schooladvies, zijn er een aantal
andere aspecten waar je rekening mee kunt
houden bij de schoolkeuze. Je kunt bewust
kiezen voor een kleine of grote school. Ook kun
je kiezen voor een bepaald type school. Er zijn
namelijk verschillende soorten scholen:
•	openbare scholen: deze scholen staan open
voor alle geloofsovertuigingen en levens
beschouwingen;
•	bijzondere scholen: deze scholen hebben
vaak een open toelating maar gaan uit van
een specifieke geloofsovertuiging, zoals
katholiek, protestant of islamitisch;
•	scholen met een specifiek(e) opvoedings
idee of onderwijsmethode bijvoorbeeld
Montessori, Jenaplan, Freinet of Dalton.
Sommige scholen profileren zich in hun aanbod:
• scholen met tweetalig onderwijs, waarbij Engels
vaak als tweede taal wordt aangeboden;
•	scholen voor topsport: deze scholen bieden
een aangepast programma om topsport
naast school te kunnen uitoefenen.
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En er zijn natuurlijk ook scholen voor kinderen
met een speciale pedagogische behoefte of
medisch probleem:
•	speciaal onderwijs: deze scholen bieden
onderwijs aan kinderen die slechtziend, blind,
slechthorend, of doof zijn, of kinderen die
opvoedingsmogelijkheden of gedragsproble
men hebben.
Daarnaast kun je bij de keuze voor de school
ook rekening houden met de niveaus die de
school aanbiedt. Sommige scholen kiezen er
bijvoorbeeld voor om enkel 1 niveau aan te
bieden, terwijl andere scholen verschillende of
zelfs alle niveaus onderwijzen. Het gaat dan om
de volgende niveaus:
•	praktijkonderwijs (5 jaar): onderwijs voor
kinderen die erg moeilijk leren en die kinderen
opleidt om mee te kunnen doen in de maat
schappij en het sociale leven;
•	vmbo (4 jaar): deze vorm van onderwijs kent
verschillende routes, namelijk:
	-	basisberoepsgerichte leerweg (bb):
praktisch ingesteld
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Naast het schooladvies,
zijn er een aantal andere
aspecten waar je rekening
mee kunt houden bij de
schoolkeuze. Je kunt bewust
kiezen voor een kleine of grote
school. Ook kun je kiezen
voor een bepaald type school.
	-	kaderberoepsgerichte leerweg (kb):
praktisch, maar met meer theorie dan bb
	-	gemengde leerweg (gl): veelal
theorie met een beroepsgericht
vak erbij
	-	theoretische leerweg (tl): theore
tisch onderwijs
•	havo (5 jaar): hoger algemeen
voortgezet onderwijs, waar voor
bereid wordt op het hbo;
•	vwo (6 jaar): voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs,
waar voorbereid wordt op de
universiteit, eventueel aangevuld
met Latijn/Grieks (gymnasium) en
Onderzoek&Ontwerpen (technasium)

Tekst: Christien de Vries onderwijskundige

Omdat sommige scholen meer aanmeldingen
krijgen dan dat er plaatsen zijn, is het goed om
je bij de schoolkeuze te focussen op verschil
lende scholen. Het is dan ook mogelijk om je
kind bij meerdere scholen tegelijk aan te mel
den, zoals in de wet vermeld staat.
Verder is het ook belangrijk om je te laten ver
diepen in de scholen die op het keuzelijstje
staan. Zo kun je open dagen bezoeken. Je
kunt dan kijken in de school, proeflessen mee
draaien en praten met docenten en leerlingen.
Ook kun je op internet kijken in de schoolgids,
een informatiegids van school over de vakken,
lestijden, etc. Daarnaast kun je op internet
zoeken naar het slagingspercentage, de
doorstroomcijfers en andere gegevens over
de school. Een site die je daarvoor ook kunt
gebruiken is www.scholenopdekaart.nl van de
VO-raad.
Uiteindelijk is het van belang dat je samen met
je kind een goede school kiest. Waar voelt je
kind zich op zijn/haar gemak, wordt het onder
wijs geboden wat bij hem of haar past en welke
school sluit aan bij de wensen van kwaliteit en
schoolorganisatie? Je kunt ook overwegen om
een school te kiezen waar vriendjes en vriendin
netjes heen gaan, maar laat dat niet de leidende
factor zijn.
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Je kunt op internet zoeken
naar het slagingspercentage, de doorstroomcijfers
en andere gegevens over de
school. Een site die je daarvoor ook kunt gebruiken is
www.scholenopdekaart.nl
van de VO-raad.
Kortom, je kunt de volgende zaken meenemen
in je beslissing:
• kleine/grote school
• soort school en geboden niveaus
• gevoel in de school en bij de docenten
• ervaringen van andere leerlingen
•	gegevens als slagingspercentages, door
stroomcijfers en informatie uit de schoolgids
• het gevoel van je kind bij de school
Veel succes bij de keuze en welke school het
ook wordt, zorg dat je als ouder en kind achter
de beslissing staat. Je kind moet immers een
aantal jaren naar die school en als ouder zal je
ook te maken krijgen met de school.

Thuis & School
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KINDEREN EN GEWICHT

KINDEREN
en GEWICHT
Lichaamsgewicht is iets wat de mens al jaar en dag bezig houdt. De talloze
pogingen om gewichtsverlies te bereiken resulteren vaak in een kortstondig succes
waarna vaak weer het oude gewicht wordt bereikt: het zogenaamde ’jojo-effect’.
Ook voor sommige kinderen is het lastig om een gezond gewicht te behalen en te
behouden. Een serieuze zaak waar je je als ouder bewust van moet zijn.
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Tekst: Lars van Scheppingen co-assistent

Ongeveer 12% van de
jeugd in de leeftijd van
2 tot 21 jaar heeft overgewicht. Daarvan heeft
3% ernstig overgewicht,
wat aanzienlijke
gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt.
De Nederlandse jeugd doet het al best wel
goed als het gaat om bewegen. Zo krijgen zij
gym op school en beoefenen zij daarnaast vaak
nog een sport. Veel kinderen zullen daarom ook
geen probleem hebben met hun gewicht.
Dit is echter niet altijd zo vanzelfsprekend.
Ongeveer 12% van de jeugd in de leeftijd van 2
tot 21 jaar heeft namelijk overgewicht. Daarvan
heeft 3% ernstig overgewicht, wat aanzienlijke
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Met
name in steden komen de meeste kinderen met
overgewicht voor: tot wel 18% van de kinderen
die daar opgroeien hebben overgewicht. Er is
sprake van overgewicht als iemand te zwaar is
en te veel lichaamsvet heeft. Overgewicht ont
staat als iemand over langere tijd meer energie
(via eten en drinken) binnen krijgt dan het licha
melijk verbruikt/verbrandt.
Voor elk kind geldt een optimaal lichaamsge
wicht dat afhankelijk is van leeftijd en lengte.
Naast gezondheidsrisico’s van overgewicht
(hoge bloeddruk, suikerziekte en mogelijk op
latere leeftijd een infarct) kunnen ook psychi
sche problemen optreden (depressie, een
negatief zelfbeeld, pesten, het niet goed kunnen
meekomen met gym, enz.).
Soms is er een ziekte dat kan verklaren dat een
kind overgewicht heeft. Daarom is het advies
om met een kind met overgewicht altijd eerst
langs de huisarts te gaan. De huisarts kan
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voortgangsgesprekken inplannen en kan even
tueel doorverwijzen naar de kinderarts om een
onderliggende ziekte uit te sluiten en zo nodig
te behandelen.
Als er geen ziekte wordt gevonden dat het
overgewicht kan verklaren, kun je als ouder iets
betekenen om je kind te helpen met gewicht te
laten verliezen. Hieronder staan enkele tips:
-	Let op wat je kind eet! Probeer zoveel moge
lijk producten die niet in de ‘Schijf van vijf’
staan (zie voedingscentrum.nl) te vermijden.
Zorg voor regelmaat: 3 hoofdmaaltijden per
dag, waarbij het ontbijt het belangrijkst is.
Daarnaast mag je kind ook tussendoortjes
(hooguit 4 maal per dag), maar dit kan ook
fruit zijn. Maak met je kind afspraken over de
tussendoortjes zodat het weet waar het aan
toe is. Vermijd verder zoveel mogelijk fris
drank: water, melk, thee zonder suiker en af
en toe een sapje is prima;
-	ga niet zomaar een dieet volgen met je kind.
Kinderen groeien en hebben veel voedings
stoffen nodig. Overleg ofwel met de huisarts
ofwel met een (kinder-)diëtist om te kijken
welke producten je kind wel of niet mag
mijden;
-	in tegenstelling tot volwassenen, hebben
kinderen meer lichaamsbeweging nodig.
Hebben volwassenen 2.5 uur matige of
zwaar intensieve inspanning per week nodig,
is dit bij kinderen 1 uur per dag;
-	maak samen met je kind een beweegplan:
zorg dat je met je kind afspreekt dat het met
bijvoorbeeld het uitlaten van de hond mee
gaat of regelmatig buiten speelt;
-	fiets of loop met je kind naar school: dit zijn
alweer een paar minuten matig intensieve
lichaamsbeweging. Andere tips zijn: neem
de trap in plaats van de lift en loop wanneer
dit kan. Geef als ouder zelf een goed voor
beeld!;
-	informeer of er in de omgeving speciale
beweegprogramma’s zijn voor kinderen. Dit
kan helpen om je kind te stimuleren meer te
bewegen;
Thuis & School
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-	voorkom stilzitten. Bespreek eventueel op
school wat de mogelijkheden zijn om je kind
tijdens de lessen minder te laten stilzitten.
Bewegend leren leidt ook nog eens tot het
beter onthouden van wat wordt uitgelegd;
-	beperk de tijd die je kind achter een scherm
doorbrengt. Een voorbeeld kan zijn maximaal
2 uur per dag, maar dit mag ook zeker minder
zijn;
-	verder is er nog het advies om je kind vol
doende te laten slapen. Door voldoende
slaap blijven hormonen in balans die het
hongercentrum in de hersenen aansturen.
Voldoende slaap leidt zo tot een beter ver
zadigingsgevoel omdat de hormonen niet
ontregeld raken en
-	doe met het hele gezin mee! Zo heeft je
kind steun en zal het minder snel opgeven.
Complimenteer elkaar als er wordt gekozen
om iets actiefs te doen!
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Door voldoende slaap
blijven hormonen in
balans die het hongercentrum in de hersenen
aansturen.
Als het gewicht van je kind stabiel blijft, is het
op de goede weg. Een kind gaat namelijk nog
groeien, waardoor het gewicht beter bij de
lengte gaat passen. Als je als ouder wilt weten
of je kind een gezond gewicht heeft, dan kun
je op de website van het Voedingscentrum de
BMI-calculator (Body Mass Index calculator)
invullen. Voor verschillende etniciteiten gelden
andere normaalwaarden. Vraag hier eventueel
naar bij de huisarts.

LANDELIJKE (G)MR-CURSUS

OUDERS VAN WAARDE organiseert jaarlijks landelijke medezeggenschapsraadscursussen
- voor nieuwe (G)MR leden of al zittende (G)MR-leden om hun kennis op te frissen Ook weer in 2018!
Leerzaam, praktisch en leuk!
Is er behoefte aan een individuele training in plaats van de hele MR? Bijvoorbeeld als er
een (G)MR-lid net is gestart en de overige (G)MR-leden al een (basis)cursus hebben
gevolgd. Of wilt u uw kennis gewoon wat opfrissen. Dan is deze landelijke cursus bijzonder
geschikt! De cursisten krijgen na afloop van de cursus een certificaat.
Tijdens deze landelijke cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
• Ontstaan en kerntaken van de MR • De Wet Medezeggenschap op Scholen •
Bevoegdheden van de medezeggenschapsraad • Het medezeggenschapsreglement •
Geschillen en procedures • De school en het functioneren van de MR • Wat een MR-lid
moet weten over besturen • De relatie tussen de MR en andere geledingen • Schoolbeleid
en medezeggenschap • Geledingen binnen de school • Relatie MR – overige geledingen •
Het functioneren van de MR • Communicatie in en door de MR.
En verder worden, voor zover de tijd dat toelaat, uw vragen beantwoord.
Kortom een basiscursus waarin alle wetenswaardigheden en actuele veranderingen
over het functioneren van de (G)MR aan de orde komen en ervaring kan worden
uitgewisseld.
Datum en plaats

: woensdag 28 maart 2018
’t Oude Raadhuis Maarn, Raadhuisplein 1, 3951 XV Maarn
(tegenover NS-station Maarn)
: dinsdag 24 april 2018
Van der Valk hotel Nieuwerkerk, Parallelweg Zuid 185,
2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel (naast de snelweg A20)

De tijd

: 15.30 – 21.00 uur, incl. broodmaaltijd

De kosten

: € 120 p.p. voor aangesloten scholen en € 150 p.p.
voor niet aangesloten scholen, incl. materiaal

Inschrijving kan via : info@ouders.net

Thuis & School
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ANGSTSTOORNISSEN IN DE KLAS

Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

in de klas
Met de komst van de passend onderwijs wet hebben scholen een zorgplicht.
Het idee is dat kinderen, als het even
kan, naar het reguliere onderwijs gaan.
Hierdoor wordt er meer van leerkrachten
gevraagd, wat soms best lastig kan zijn.
In de komende nieuwsbrieven zullen
verschillende tips gedeeld worden over
verschillende stoornissen. In dit nummer:
angststoornissen.
Kinderen met een angststoornis vallen nauwe
lijks op in de klas: ze zijn niet lastig of opstandig
en er lijkt niks met ze aan de hand. Een angst
stoornis valt onder internaliserende proble
matiek, dus het is aan het kind vaak lastig te
merken dat het ergens mee zit. In de DSM 51
worden verschillende angststoornissen be
schreven, zoals sociale fobie, selectief mutisme
en separatieangst. In dit artikel worden voor
deze stoornissen een aantal tips beschreven.

1

In de DSM 5 staan alle kenmerken waaraan je een stoornis kan
herkennen beschreven. De DSM 5 wordt onder andere gebruikt om
een diagnose te stellen.

Thuis & School
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Wanneer je altijd angstig bent, belemmert dit je
functioneren. De angst kan bijvoorbeeld invloed
hebben op je concentratievermogen en geheu
gen. Kinderen met angst slapen vaak slecht en
zijn continu aan het piekeren. Daarnaast kunnen
ze niet meer realistisch over hun angsten na
denken en vullen ze gedachten van anderen
in. Hierdoor zijn de angsten van het kind voor
buitenstaanders soms heel onlogisch. Angst
stoornissen zijn niet leeftijdsafhankelijk, al ont
staan sommige stoornissen al voor of tijdens de
basisschoolleeftijd. Angststoornissen uiten zich
op drie niveaus:
1.	Fysiologisch, zoals beven, hoofdpijn of buik
pijn
2.	Cognitief, zoals gedachten over nare dingen
die zouden kunnen gebeuren
3.	Gedragsmatig, zoals situaties proberen te
vermijden, verstijven of huilen

Angststoornissen
zijn niet leeftijdsafhankelijk, al
ontstaan sommige
stoornissen al
voor of tijdens de
basisschoolleeftijd.
Sociale fobie:
Kinderen met een sociale fobie hebben een
aanhoudende angst om tekort te schieten in
sociale situaties. Hierdoor maken ze lastig contact
met andere kinderen. Ze vermijden oogcontact,
willen niet in de belangstelling staan en houden
zich opvallend afwezig bij activiteiten. Sociale
fobie ontstaat vaak al op jonge leeftijd, maar is
soms pas merkbaar aan het einde van de basis
schoolperiode. Vaak heeft één van de ouders
ook sociaal angstige trekken of een sociale
angststoornis.
Tips:
-	Zorg voor een heel veilig pedagogisch
klimaat in de klas, daar zijn deze kinderen
namelijk extra gevoelig voor.
-	Zet het kind niet onverwacht in de belang
stelling.
-	Deze kinderen vragen niet zelf om hulp. Ga
dus zelf naar het kind toe en bied je hulp aan.
Selectief mutisme:
Bij selectief mutisme spreekt het kind niet in
bepaalde situaties. Er is hierbij geen sprake van
een gebrekkige taalontwikkeling, gebrek aan
kennis met de taal of vertrouwdheid met de taal.
De stoornis is vaak al merkbaar voor het vijfde
levensjaar, maar wordt dan vaak verward met
extreme verlegenheid. Verschil is dat een kind
dat verlegen is vaak wel eens iets zegt; kinderen
met selectief mutisme zeggen helemaal niks.
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Tips:
-	Zorg ook bij deze kinderen voor een heel
veilig pedagogisch klimaat.
-	Besef dat het “niet praten” niet tegen jou
persoonlijk gericht is, dus spreek het kind
hier niet op aan.
-	Zoek met het kind naar tijdelijke communica
tiemogelijkheden, zoals symbolen, gebaren
of schrijven.

Tips:
-	Investeer in de vertrouwensrelatie met het
kind.
-	Probeer het zelfvertrouwen van het kind te
vergroten.
-	Toon begrip voor de angsten, maar probeer
er wel doorheen te komen in hele kleine stap
jes. Overleg deze stapjes met het kind en de
ouders.

Separatieangst:
Kinderen met separatieangst willen absoluut
niet gescheiden worden van hun ouders (meest
al de moeder). Deze stoornis lijkt het meest voor
te komen tussen het vierde en zesde levensjaar
en rond het twaalfde levensjaar. Het is erg lastig
om een kind met separatieangst naar school
te krijgen, omdat ze situaties waarin zij van hun
ouders gescheiden zijn willen vermijden.

Voor meer tips en informatie over deze en
andere angststoornissen:
http://gedragsproblemenindeklas.nl/
gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/
angststoornissen-en-depressie/
Thuis & School
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Werkt ook in 2018
samen met u aan een goede
samenwerking tussen
Thuis & School!

OUDERS BEDANKT

Bezoek www.ouders.net
voor de eerstvolgende
landelijke cursus

De OUDERSACADEMIE
organiseert jaarlijks inspirerende
trainingsdagen voor (nieuwe)
MR- leden en
overblijfcoördinatoren.
Praktische dagen waar u
ervaringen uitwisselt met
collega’s uit uw regio en kennis en
vaardigheden op doet.

Vertel
het
door!

Voor ouders, ouderraden,
medezeggenschapsraden,
overblijfmedewerkers en
onderwijsprofessionals.
Met ons aanbod maakt u
actief werk van een goede
samenwerking tussen school
en thuis, positieve
ouderbetrokkenheid en
effectieve medezeggenschap.

OUDERS BEDANKT
(einde schooljaar)
OUDERS BESTE
WENSEN (rond de
jaarwisseling).

Aangesloten scholen ontvangen het online
magazine Thuis&School (voor alle ouders)
en Raad&Daad (voor de MR en OR).
Hierin lezen uw ouders inspirerende
artikelen, tips, adviezen, beantwoorde
vragen uit de praktijk en nieuws rondom
onderwijs en opvoeding.

"EVEN BIJTANKEN"
Samen met YMCA Nederland en de
Rudolphstichting organiseren we een
festival voor jonge mantelzorgers. Tijdens
dit festival in jeugddorp De Glind kunnen
de jongeren de zorgen van thuis even
vergeten; ervaringen met elkaar delen en
workshops volgen.
OUDERS VAN WAARDE

Jaarlijks zorgen tienduizenden
ouders voor een onbetaalbare hulp
op scholen. Geef hen als blijk van
waardering een mooi magazine .

Een schoolbijbel gebruik je het hele
jaar door in de klas of dient als mooi
afscheidscadeau voor de groep 8-ers
die de school verlaten. Schoolbijbels
bestaan in alle soorten en maten. Via
ons ontvangt u tot wel 25% korting op
de reguliere verkoopprijs.
Aangesloten scholen profiteren extra.

Meer informatie, bestellen of boeken:

WWW.OUDERS.NET

INFO@OUDERS.NET

WIST U DAT ...
Onze website boordevol nuttige, leuke
en leerzame brochures, tips en producten staat?
Hiermee helpen we u bij het stimuleren van een goede
samenwerking tussen school en thuis!
16
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Log in met uw speciale VIP- login op www.ouders.net

@schoolenthuis

0343 - 51 34 34

PRODUCTEN VAN WAARDE
Wat moet je als ouder nu wel en niet doen bij het
begeleiden van huiswerk en wat verwacht de school van
je? Deze brochure biedt hen de helpende hand.
Een leuke dvd waarmee kinderen zowel op school als
thuis tafels leren op muziek, visueel ondersteund
door tafelverhaaltjes en tafelrijen in primaire kleuren.

GEZONDE TRAKTATIES

Tekst: Sanne Kwakkelstein diëtiste

Gezonde
traktaties
Uit een onderzoek van het Voedingscentrum
blijkt dat een op de vijf ouders zich ergert aan
ongezonde traktaties op school en dat de helft
van de ouders het niet erg vindt om iets ge
zonds mee te geven aan hun kind. Ook zijn er
ouders die minder waarde hechten aan gezonde
snacks en door gebrek aan tijd en motivatie
toch kiezen voor een zakje snoep of chips. De
meningen hierover zijn dus verdeeld. Maar hoe
belangrijk is een gezonde traktatie eigenlijk?
Conditioneren
Zelf vind ik dat af en toe zondigen best moet
kunnen. Toch vind ik dat het geen kwaad kan
om kinderen aan te ‘leren’ dat gezond ook heel
lekker en feestelijk kan zijn! Door gezond eten
te associëren met iets leuks, zoals bijvoorbeeld
een verjaardag, leer je een kind te denken in de
juiste richting. Daarnaast is de kindertijd een
periode waarin nieuwe smaken worden ontdekt
en smaakvoorkeuren zich gaan ontwikkelen.
Door ze nu al kennis te laten maken met lekker
en gezond eten, zullen ze daar hun hele leven
profijt van hebben.

Fruitbeestjes
Toen België een reclamespotje op televisie pre
senteerde waarin fruitpoppetjes een verhaaltje
vertelde, bleek dit een positief effect te hebben
op de gedachtegang van een kind tegenover
fruit. In andere woorden: wees creatief en maak
van fruit eten een feestje! Struin het internet
af voor leuke ideeën, je kan het zo makkelijk of
moeilijk maken als je zelf wil.

bron: Pinterest
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GEZONDE TRAKTATIES

Bananenlolly’s
Iets minder gezond, maar alsnog een bewuste
keuze zijn bananenlolly’s. Bananenlolly’s zien
er heel feestelijk uit, zijn makkelijk te maken én
zijn een stuk beter voor je dan een zakje snoep.
Smelt wat melk- en pure chocolade, prik een
stokje in een halve banaan en dip deze in het
chocolademengsel. Sprenkel er vervolgens nog
wat discodip op voor het feestelijke effect en
laat het chocolade hard worden.
bron: Chickslovefood

Gezonde muffins
Heb je iets meer tijd? Duik de keuken in voor
gezonde muffins. Want welk kind houdt er nou
niet van muffins?! Gebruik bananen of appel
moes in plaats van suiker en (olijf)olie in plaats
van boter. Het internet staat boordevol met
gezonde recepten. Ook kun je heel simpel een
hartige variant maken: door wat eieren met een
klein beetje melk los te kloppen en in muffin
vormpjes te doen. Wat groentes erbij, peper
en zout en dan voor 20 minuutjes in een voor
verwarmde oven op 180 graden Celsius.

Heb je nog meer inspiratie nodig?
Neem dan eens een kijkje in het boek
‘gezonde traktatie-ideeën’ van het
Voedingscentrum!
bron: Pinterest
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Ik doe mijn ogen op een kiertje dicht.
De wolken zeilen hoog voorbij, ik lig
languit. Gras kriebelt mijn gezicht.
Ik denk aan dingen die ik nog niet weet.
Hoe bloemen bloeien, hoe een vogel leeft
En waarom water van de zee beweegt.
Er komt een vlinder even zitten op een bloem.
Ik plaag hem met een puntje van mijn schoen
En sta weer op: ik moet nog huiswerk doen
Johanna Kruit
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