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Maak een feest van eten op school: 9 ideeën 

1. Werk met vrolijke kleurtjes.   

2. Gebruik een kleurrijk bakje om bijvoorbeeld rauwkost, fruit of nootjes in te doen.   

     Voor sommige stukken fruit heb je speciale bakjes in de vorm van   

     het fruit, zoals voor appel, banaan en kiwi.  

3.  Leg een servetje op de bodem van de lunchtrommel of wikkel er   

     een om de boterham. 

4   Vouw een blaadje bakpapier of inpakpapier om de boterham heen.  

     Je kan er een figuur uitknippen of uit laten knippen door je kind.    

     Denk aan een zon, een dier, een auto of een letter.   

5.  Gebruik een leuk prikkertje om de boterhammen bij elkaar te  

     houden. 

6.  Stop een lief briefje in de broodtrommel.   

7.  Probeer een andere manier van snijden van het fruit, de rauwkost of de boterham.  

     Denk aan letters en dieren. Let erop dat je niet te veel verspilt.  

8.  Varieer met volkoren broodsoorten: boterham, pistolet, bagel, bolletje...  

9.  Versier met stift het fruit: een dolfijn op de banaan, een gezicht op het mandarijntje  

      of een egel op de kiwi (versier alleen fruit dat je kind nog schilt).   

Eten meegeven naar de basisschool(deel 2) 

Lunch op school 

Geef lekker gezond eten mee naar school. Wanneer iedereen dat doet, zorg je met zijn allen voor een gezon-

de schoolomgeving. 

Het lunchtrommeltje kan een puzzel zijn: het moet lang lekker en goed blijven. Zeker in de zomer zonder koelkast 

sta je als vader en moeder voor een uitdaging. 5 tips:  

 Gebruik een stevige, goed sluitende broodtrommel.   

 Geef geen snel bederfelijke vleeswaren zoals rosbief, fricandeau of filet americain mee.  

      Ham of kipfilet is beter. 

 Maak brood met kaas een dag van te voren klaar en leg het in de vriezer.  

      Wanneer je het dan meegeeft naar  

       school is het tegen de lunch ontdooid en is de kaas niet zweterig.   

 Zoet beleg zoals halvajam of appelstroop wordt minder snel ‘vies’ dan hartig  

      beleg. 

 Geef de lunch in een klein koeltasje mee of gebruik een koelelement.   


