




Bobbie is net vier geworden,

o, wat is hij alweer groot.

Hij mag nu naar de basisschool

met schooltas, fruit en brood.



Zijn ontbijtje staat al klaar:

een boterham of bordje pap,

met daarbij een glaasje melk

of sinaasappelsap.

Info voor ouders
•	 Na een nacht slapen hebben de hersenen en het lichaam voedsel nodig. Met een goed 

ontbijt kan je kind zich beter concentreren op school. En je kind heeft meer energie om 
te spelen. 

•	 Een gezond ontbijt kan bestaan uit pap (zonder suiker), muesli of brood en fruit. Om te 
drinken: melk, water, vers sinaasappelsap of thee (zonder suiker).



Bordje leeg en glaasje op,

Bobbie, pak je jas.

Samen lopen naar de school,

naar je eigen klas. 

Info voor ouders
Lopen	en	fietsen	is	goed	voor	de	spieren,	de	conditie	en	een	gezond	gewicht.	Probeer
daarom	zo	veel	mogelijk	met	je	kind	te	lopen	of	te	fietsen	als	je	op	stap	gaat.



Springen, zingen, knippen, plakken,

Bobbie heeft goed meegedaan.

Nu een beker water

en een appel of banaan.

Info voor ouders
•	 Kinderen van 4 tot 8 jaar hebben 1½ stuks fruit nodig op een dag.
•	 Fruit is een gezond en lekker tussendoortje. In fruit zitten vitamines, mineralen en vezels. 

Een appel, peer, mandarijn, trosje druiven of banaan is makkelijk mee te nemen naar 
school. 

•	 Water uit de kraan of ongezoete thee is beter dan sap of frisdrank. Spreek bijvoorbeeld af 
dat je kind één keer per dag sap krijgt, en de rest van de dag water of thee zonder suiker.



Lekker spelen tot de pauze,

dan een broodje en tomaat.

’s Middags leest juf een verhaaltje

tot de bel weer gaat.

Info voor ouders
•	 Een gezonde lunch voor een kind kan bestaan uit 2 volkorenboterhammen en een glas 

water of melk.
•	 Een kind heeft 2 tot 3 opscheplepels groente nodig per dag. Dat hoeft niet allemaal bij 

het avondeten. Doe wat rauwe groente in het broodtrommeltje van je kind: tomaat, 
plakjes komkommer, radijsjes of stukjes wortel.



Na school geeft mama Bobbie

een koekje en een kopje thee.

 Ze zegt: ik ga eten kopen 

ga je met me mee?

Info voor ouders
•	 Je kunt met je kind afspreken dat het alleen na school wat lekkers krijgt. Bijvoorbeeld 

een koekje of een doosje rozijnen.
•	 Betrek je kind bij het boodschappen doen en eten maken. Zoek samen een recept uit 

en laat je kind meehelpen. Zo leren kinderen spelenderwijs welke voedingsmiddelen er 
allemaal zijn. En je kind zal makkelijker iets nieuws willen proberen.

•	 Laat je kind af en toe kiezen wat het wil eten.



Ze fietsen naar de markt,

dat is een eind van huis.

Met een tas vol groente,

komen ze weer thuis.





Jouw bordje, zegt mama, wordt blij van 

groente:

wortels, biet of aubergines,

met allemaal mooie kleuren

en heel veel vitamines. 

Info voor ouders
•	 Eet gevarieerd. Laat je kind zo jong mogelijk wennen aan verschillende smaken. 
•	 Groenten zijn gezond. Je kunt groenten het beste kort koken, roerbakken of stomen.  

Dan blijven de meeste vitamines en mineralen behouden.



We eten niet alleen maar groente,

ook nog wat erbij.

Wil je een stukje vlees of kip, 

of liever vis of ei?

Info voor ouders
•	 Eiwitten in vlees, vis en ei zijn belangrijk voor de spieren. 
•	 Ook kaas en melk bevatten veel eiwit. In melkproducten zit ook calcium. Dat is belangrijk 

voor de botten en tanden.
•	 Sommige vleessoorten en volle melkproducten bevatten veel vet. Kies zo veel mogelijk 

voor magere vleessoorten en halfvolle of magere melkproducten.
•	 Wees matig met bewerkt vlees(waren) zoals worst, ham of salami.



Ei, dat vind ik lekker mam,

zal ik de koekenpan vast pakken?

Dan breek ik ook de eieren,

en kan jij ze bakken.



Op jouw blije bordje Bobbie,

is nog een plekje vrij.

Rijst, couscous of aardappel, 

is goed voor jou en mij.

 

Info voor ouders
Aardappelen, rijst, pasta, couscous en peulvruchten geven energie. Er zitten ook belangrijke 
vitamines in. Kies zo veel mogelijk voor volkorenproducten. Deze producten bevatten veel 
vezels. Vezels zijn goed voor de darmen en ze geven een vol gevoel.



Bobbie smikkelt van zijn bordje,

wat is zijn buikje blij.

En dat kleine toetje,

kan er ook nog bij.

 

Info voor ouders
Fruit of een mager zuiveltoetje is een prima afsluiting van de maaltijd. 



Nog even spelen in het park,

op de schommel, dikke pret.

Morgen is er weer een dag,

Bobbie gaat naar bed.

Info voor ouders
•	 Het is goed als je kind elke dag minstens een uur beweegt. Dat kan verdeeld over de dag. 

Bijvoorbeeld 2 x 10 minuten lopen naar school, een half uur buitenspelen na school en 
10 minuten buitenspelen na het eten.

•	 Probeer	je	kind	van	rond	de	4	jaar	niet	langer	dan	een	uur	achter	een	beeldscherm	te	
laten zitten.



Top Fit Kids

Top Fit Kids is dé online leeromgeving voor kinderen over gezond eten en 
leven.	In	de	virtuele	stad	Appeldoorn	maken	kinderen	kennis	met	Professor	
Peer,	Rosie	Radijs,	Kees		Kok,	Snelle	Suus	en	Wijze	Willem	en	leren	zij	
spelenderwijs alles over een gezonde voeding en beweging. Ook vinden ze 
er leuke spellen, kunnen ze hun kennis testen en kunnen ze vragen stellen 
over gezondheid. 

Leuke kinderrecepten
Op	 topfitkids.nl	 vind	 je	 veel	 lekkere	 en	 gezonde	 recepten	 die	
kinderen makkelijk zelf kunnen maken. Wedden dat kinderen wel het 
Bloemkoolmonster, de Gevulde Champignon Katten of de Chocolade 
Bietjes	Muffins	willen	maken	en	proeven!	Samen	met	je	kind(eren)	koken	
is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een 
gezond eetpatroon. 

Genoeg ideeën om actief te zijn 
Een actieve leefstijl is gezond. Door veel in beweging te zijn, blijven we 
makkelijker op een gezond gewicht. En jong geleerd, is oud gedaan. Leer 
kinderen daarom al vroeg dat lichaamsbeweging belangrijk is om gezond 
te blijven. Het beste is als kinderen minimaal een uur per dag in beweging 
zijn. Fietsen, wandelen, buitenspelen, sporten: het maakt niet uit, alles is 
goed. 

Een initiatief van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Top Fit Kids is een initiatief van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
(wcrf.nl). Het doel van dit voorlichtingsprogramma is om kinderen al vroeg 
te stimuleren gezond te eten en lekker veel te bewegen. Gezonde kinderen 
hebben namelijk meer kans om op te groeien tot gezonde volwassenen. 
En een gezonde eet- en leefstijl zijn van groot belang voor het verlagen 
van het risico op kanker op latere leeftijd.

Geef je kinderen een gezonde toekomst!

Kijk voor meer informatie over gezond eten en bewegen op: 
topfitkids.nl, amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht of voedingscentrum.nl.
Voor een persoonlijk advies van een diëtist in de buurt: kijk op nvdietist.nl.





Bobbie gaat voor het eerst naar school. Wat moet hij allemaal eten en drinken om 
goed te kunnen spelen en leren? Zijn dag begint natuurlijk met een ontbijt. Op 
school eet hij fruit en brood, en drinkt hij water. De dag eindigt met een blij bordje 
avondeten. Ontdek wat er allemaal op het blije bordje van Bobbie ligt. 

Het blije bordje van Bobbie is een voorleesboek op rijm voor kinderen die voor het 
eerst naar de basisschool gaan. Het boekje gaat over gezond eten en bewegen. 
Ook bevat het tips voor de ouders.

Het blije bordje van Bobbie is een uitgave van Kinderboek op Maat. Dit boek 
is mede mogelijk gemaakt door Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds en 
Stichting	Witte	Bedjes	Het	Parool,	met	medewerking	van	JGZ	GGD	Amsterdam	en	
met dank aan de gemeente Amsterdam, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Concept en tekst: Fleur Verhoeff en Coes Delprat
Eindredactie: Annet Huizing
Illustraties: Irene Mulder
Vormgeving: ‘t Avontuur

 

© Kinderboek op Maat 2014

is een initiatief van:


