
 

Voedingsbeleid 
 

KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG EIGEN WIJS 
 

Eigen Wijs is van mening dat ieder kind voldoende en verantwoorde voedingsmiddelen behoort te 
krijgen. We gaan uit van een gevarieerde voeding waarbij we extra letten op de geringe inname van zout, 
vetten en suikers. Hiertoe volgen wij zoveel mogelijk de adviezen en richtlijnen van het 
consultatiebureau, het Voedingscentrum en de diëtiste. 
 
BABYGROEPEN 
Op de babygroepen volgen we het eetpatroon dat ouders doorgeven. Als kinderen eraan toe zijn gaan ze 
mee in de eetgewoontes van Eigen Wijs zoals hieronder omschreven bij de peutergroepen. Op de 
babygroep mag uw kind aan het eind van de dag warm eten. U dient dan wel zelf te zorgen voor de 
maaltijd. 
 
PEUTERGROEPEN 
Ochtend tussendoortje  Fruit en rauwkost  

1 beker dixap, daarna water of thee 
Lunch  Volkorenbrood al dan niet met beleg 

1 beker halfvolle melk of karnemelk, daarna 
water of thee 

Middag tussendoortje  Fruit, rauwkost, 1 volkoren cracotte of rijstwafel 
met beleg 
1 beker dixap, daarna water of thee 

Drinken tussen eetmomenten  Water of thee (geen sap) 
Einde van dag tussendoortje  Soepstengel, rijstwafel of volkoren cracotte 
Belegsoorten  appelstroop 

Calvé  pindakaas 
ERU kids of zuivelspread 
kipfilet 
boterhamworst 
Jonge 48+ kaas 

  
BSO 
Op de BSO krijgen kinderen uit school eerst 3 stukken fruit (of meer) en daarna 2 volkoren 
cracottes/rijstwafels met beleg. Onder 1 stuk fruit wordt bijvoorbeeld een kwart appel verstaan. Op 
vakantiedagen volgen zij bovenstaand schema van de peutergroepen. 
 
TRAKTATIE BELEID  
Baby’s en peuters: 
Als uw kind jarig is, mag het kind op Eigen Wijs trakteren. Eigen Wijs heeft een traktatiebeleid. Voldoet 
de traktatie daar niet aan, dan doen de pedagogisch medewerksters de traktatie in de tassen van de 
kinderen om mee naar huis te nemen. Op de groep wordt dan uiteraard wel feest gevierd. 
We willen het liefst een zo gezond mogelijke traktatie, maar het allerbelangrijkste is een KLEINE 
traktatie. Te groot is bijvoorbeeld een zakje chips, een plak cake of een uitdeelzakje met koek of snoep. 
Passend is bijvoorbeeld fruit, rozijntjes, ¼ plakje cake, 1 koekje of 1 snoepje. 
 
BSO: 
Op de BSO zorgt Eigen Wijs zelf voor de traktatie. Kinderen mogen kiezen uit een aantal verschillende 
kleine lekkernijen, die in samenspraak met de diëtist verantwoord zijn. 
 
Op onze site www.eigenwijs-ede.nl staat een flyer en links met ideeën voor traktaties. 

 

http://www.eigenwijs-ede.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Peuter%20en%20kleuter/Traktatieboekje.pdf

