Voedingsbeleid

Kids Lodge wil bijdragen aan
de gezonde ontwikkeling.
Voedingsbeleid
Kids Lodge wil bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van het kind en stimuleert een gezond en gevarieerd eetpatroon. Daarom hebben wij samen met het Voedingscentrum en
een diëtiste een voedingsbeleid opgesteld. Dit beleid hanteren we op onze kinderopvang
en voor- en naschoolse opvang.
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Inleiding
Het voedingsbeleid maakt deel
uit van het pedagogisch
beleid van Kids Lodge. Kinderen
hebben voor hun fysieke ontwikkeling gezonde voeding nodig.
Dat betekent dat zij alle
voedingsstoffen moeten
binnenkrijgen die het lichaam
dagelijks nodig heeft. Kids Lodge
biedt verantwoorde voeding en
zorgt voor een gevarieerd menu,
waarin verschillende verantwoorde producten terugkomen.
Voeding is meer dan alleen eten
en drinken. Op de
momenten waarop we
de maaltijden aanbieden,
werken we aan de doelstellingen
van ons pedagogisch beleid:
structuur en veiligheid, geborgenheid, zelfstandigheid,
gezelligheid en een fijne sfeer.
Eet- en drinkmomenten bieden
kinderen de gelegenheid nieuwe
ervaringen op te doen en

eigen smaken en behoeften
te ontdekken, en zorgt voor
sociale momenten.
In ons voedingsbeleid hebben
we aandacht voor: gezond eten,
gevarieerd eten en het aanbieden en consumeren van zoveel
mogelijk verse producten zonder
toevoegingen.

Onze visie
Het dagritme van het voedingsbeleid geeft
structuur en duidelijkheid aan het kind.
De continuïteit en het gezamenlijk eten aan tafel
is op de opvang erg belangrijk. De pedagogisch
medewerkers bieden begeleiding bij de maaltijd
en hebben een voorbeeldfunctie.
Bij de maaltijden horen vaste rituelen, zoals bij
de baby’s en peuters het zingen van een liedje.
De naschoolse opvang zingt een liedje en/of
wensen we elkaar smakelijk eten.

Eetclub
Algemeen

Een gezond eetpatroon is voor kinderen heel
belangrijk. In de kinderjaren wordt namelijk
de basis gelegd voor voedingsgewoonten op
latere leeftijd. Ouders kunnen er bij Kids Lodge
voor kiezen om hun kind(eren) aan het eind van
de middag mee te laten eten bij onze eetclub.
Bij de eetclub krijgen de kinderen een warme
maaltijd die per dag varieert. Een positief
bijkomend effect van de eetclub is: zien eten,
doet eten.

De pedagogisch medewerkers zijn verant
woordelijk voor rust en een gezellige sfeer
aan tafel. Eten is geen straf, maar een sociaal
moment: er is aandacht voor het eten én voor
elkaar. Pedagogisch medewerkers letten ook op
de tafelmanieren van de kinderen. De eisen die
we aan de tafelmanieren stellen zijn afhankelijk
van de leeftijd en de locatie van de kinderen en
staan beschreven in het beleidsplan en werkplan.

Eetgemak

Wij werken bij de eetclub samen met Eetgemak. Eetgemak biedt gevarieerde maaltijden
waardoor Kids Lodge dagelijks een gezonde en
verantwoorde maaltijden aan kan bieden.
Het motto van Eetgemak is: ‘Iedereen eet mee’.
De diëtisten van Eetgemak bedenken aantrekkelijke en gevarieerde maaltijden aan de
hand van de richtlijnen Goede Voeding van
de Gezondheidsraad. Het is de kracht om voor
iedereen een gezonde en passende maaltijd te
bieden. Dus ook voor kinderen met een dieet,
allergie of speciale voedingsgewoonte heeft
Eetgemak een oplossing.

Eetmomenten
Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor
een herkenbaar ritme en dat levert de kind
eren rust op. We eten samen aan tafel: in de
ochtend, tussen de middag, en tijdens de
tussendoor-momenten. We nemen ruim de
tijd om te eten en zorgen voor een gezellige
sfeer. Onze pedagogisch medewerkers geven
het goede voorbeeld

aan tafel. Zij eten samen met de kinderen,
ze begeleiden bij de maaltijd en hebben
een voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch
medewerkers bepalen wanneer het kind
eet;-, het kind heeft zelf de keuze uit een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel
het daarvan eet. Wij dringen geen eten op.

Allergieën en individuele afspraken
Wij houden rekening met allergieën van
kinderen. Er is ook ruimte om individuele
afspraken te maken wanneer het noodzakelijk
is om af te wijken van het voedingsbeleid,
bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde
(geloofs)overtuiging.

Traktaties en feestje
Een verjaardag betekent feest en daarbij komt
vaak een traktatie kijken. Dit kan een niet-eetbare traktatie of een eetbare traktatie zijn.
Wij vinden het belangrijk dat de eetbare trak
taties zo verantwoord mogelijk zijn. We vragen
ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk

Gezond
voedingsaanbod
Ons voedingsbeleid is gebaseerd op
de Schijf van Vijf van het Voedings
centrum. Wij vinden het belangrijk om
kinderen gezonde voeding te bieden
en zo positief bij te dragen aan hun
ontwikkeling. Wij bieden daarom
voornamelijk producten aan uit de
Schijf van Vijf:

te houden en niet te calorierijk te maken.
Bij speciale gelegenheden bieden wij
incidenteel snoep of koek aan. Wij proberen
de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet
die kinderen dan binnenkrijgen voor zover
mogelijk te beperken.

Tafelmanieren
Bij Kids Lodge vinden wij het erg belangrijk dat
er gezelligheid en geborgenheid is tijdens de eeten drinkmomenten. Door gezelligheid te creëren
tijdens deze momenten staat er minder druk op
het eten en drinken zelf en is het voor kinderen
veel prettiger om te eten en te drinken.
Bij Kids Lodge kiezen we er dan ook voor om
geen dwang bij het eten op te leggen. Het ene
kind heeft meer voeding nodig dan het andere
kind. Kinderen hebben voeding op verschillende
momenten nodig.
Wij eten op reguliere tijden, zitten maximaal 30
minuten met de kinderen aan tafel en eten in
een rustige omgeving. Eten is een zeer complexe
vaardigheid voor jonge kinderen. Leren eten kost

dan ook veel tijd. Op vaste tijden eten en herhaling
creëren aan tafel geeft rust bij de kinderen.
Ook zorgt dit ervoor dat kinderen vertrouwd
raken met het eten en het eetmoment.
Om ervoor te zorgen dat eten een fijn moment
is en blijft, kiezen wij ervoor om de kinderen
te laten ervaren en beleven wat eten en drinken is.
De kinderen proeven, voelen en ruiken! Wij laten
de kinderen dit zelf doen en ervaren. Als je zelf iets
doet en proeft, is het jouw idee en niet dat van een
ander Dit zorgt voor een positieve ervaring.
Wij geven dan ook geen beloning bij het eten en
drinken. Als je een beloning geeft tijdens
het eet- en drinkmoment is het niet meer gewoon
een moment maar krijgt eten en drinken een doel.
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Schijf van Vijf

0 - 2 jaar

Voedingsaanbod Kids Lodge per leeftijd

Drinken
•

Borstvoeding, eigen flesvoeding

•

Flesvoeding. Wij bieden bij Kids Lodge
standaard de volgende flesvoeding aan:
Hero 1, 2 en 3 en Nutrilon 1 en 2. Als ouders
voorkeur hebben voor andere flesvoeding,
dan geven zij dit zelf mee.

•

Water of thee

•

Water (met vers fruit)

•

Volle melk (max 1 glas)

Eten
• Fruit zoals peer, appel, banaan of seizoensfruit
• Bruinbrood
• Volkorenbrood (vanaf 1 jaar)
• Roomboter
• Naturel zuivelspread
• Appelstroop, jam, pindakaas en/of notenpasta
• Kipfilet en/of geitenkaas
• Warme maaltijd (zelf meegeven)
Warme maaltijd (vanaf 1,5 jaar eetclub)

rtjes
Tussendoo
•

Volkoren biscuit

•

Soepstengel

•

Rozijnen

•

Volkoren cracotte

•

Volle yoghurt

Schijf van Vijf

2 - 4 jaar

Voedingsaanbod Kids Lodge per leeftijd

Drinken
• Water of Thee
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Rozijnen

• Water (met vers fruit)

•

Soepstengels

• Volle melk (max 1 glas)

•

Volkoren biscuit

•

Volkoren cracotte

Eten
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•

Fruit, zoals banaan, appel, peer of seizoensfruit (1 heel stuk fruit per kind)

9.30-10.00 uur
Water of thee en vers fruit

•

Volkorenbrood

•

Roomboter

11.30-12.00 uur
Melk of water en brood

•

30+ kaas (max 1 plak) en/of naturel zuivelspread

•

Appelstroop, jam, pindakaas en/of notenpasta

•

Kipfilet

•

Ei (1 keer per week)

•

Rauwkost zoals tomaat, worteltjes, paprika
en/of komkommer

•

Warme maaltijd (eetclub)

14.30-15.00 uur
Water of thee en rauwkost
16.30-17.30 uur
Water of thee en een tussendoortje
of eetclub

Schijf van Vijf

Voedingsaanbod Kids Lodge per leeftijd

Drinken
• Water
• Thee
• Water (met vers fruit)
• Volle melk

Eten
•

Volkorenbrood

•

Roomboter

•

Naturel zuivelspread of kaas (max 1 plak) of
kipfilet

•

Appelstroop, jam, pindakaas en/of notenpasta

•

Volkoren biscuit

•

volkoren ontbijtkoek

•

volkoren cracker

•

Fruit, zoals banaan, appel en peer (minimaal
een 1/2 stuk en maximaal 1 heel stuk fruit
per kind)

•

Rauwkost zoals tomaat, paprika en/of komkommer (minimaal een 1/2 stuk en maximaal 1 heel stuk rauwkost per kind)

•

Ei met mayo (1 keer per week)

•

Ontbijtkoek (zwem NSO)

4 -13 jaar

Schijf van Vijf

Voedingsaanbod Kids Lodge per leeftijd
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Eet- en drinkmomenten korte NSO-dag
14.00-15.00 uur - Water of thee en volkorenbiscuit
15.30-16.00 uur - Water en fruit
tot 16.00 uur - Ruimte voor extra boterham
17.00-17.30 uur - Water en rauwkost of eetclub
Eet- en drinkmomenten lange NSO dag
12.30-13.00 uur - Melk of water en lunch
14.00-15.00 uur - Water of thee en volkorenbiscuit
15.30-16.00 uur - Water en fruit
tot 16.00 uur - Ruimte voor extra boterham
17.00-17.30 uur - Water en rauwkost of eetclub

Eet- en drinkmomenten vakantiedag
10.00-10.30 uur - Water of thee en vers fruit
12.30-13.00 uur - Melk of water en lunch
14.00-15.00 uur - Water of thee en volkorenbiscuit
15.30-16.00 uur - Water en fruit
tot 16.00 uur - Ruimte voor extra boterham
17.00-17.30 uur - Water en rauwkost of eetclub

4 -13 jaar

