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Nadat de kinderen op school over een gezond 
ontbijt geleerd hebben kunnen ze de DOKI 
afsluiten met een gezond ontbijt in de klas. 

Doki organiseert een gezond ontbijt voor zijn 
vriendjes. Organiseer een gezond ontbijt op 
school (eventueel tijdens een open klasmoment) 
voor kleuters en ouders. Zorg voor een dag- 
dagelijks ontbijt en geen ‘zondags’ ontbijt met 
bijvoorbeeld koffiekoeken. Tijdens de  organisatie 
van het gezond ontbijt kan nogmaals over-
lopen worden wat de kleuters reeds geleerd 
hebben over een gezond ontbijt. Iedere ouder/
kleuter kan bijvoorbeeld een deel van het ont-
bijt meebrengen. 

Zo worden de ouders betrokken bij een gezond ontbijt en kunnen ze dit thuis verder zetten. 
Dit kan ook in het oudercomité besproken worden. 
Zie fiche voedingsinfo voor de leerkracht voor informatie over een gezond ontbijt. 

Extra voorbeeld:
http://www.fruit-op-school.be/home/acties_en_materialen/ideeen_en_werkbladen/leer_gezond_eten/
gezond_ontbijt_op_school.html

In een grabbeldoos zitten verschillende afbeeldingen 
of fotomateriaal van voedingsmiddelen. De kleuter 
haalt hier uit wat hij lekker vindt en dit wordt besproken 
tijdens een klasgesprek. 

Het fotomateriaal maakt onderscheid in verschillende 
groepen. Bijvoorbeeld niet enkel fruit maar appel, peer, 
banaan. Niet enkel brood maar wit brood, bruin brood, 
rozijnenbrood, pistolet, …

In de doos zijn dus verschillende voedingsmiddelen aan-
wezig zoals chocomelk, melk, yoghurt, fruitsap, choco, 
confituur, snede kaas, speculoospasta, smeerkaas, appel, 
peer, banaan, wit brood, bruin brood, rozijnenbrood, 
pistolet, margarine, …
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Gezond ontbijt 

De smaakdoos
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Gezelschapsspel: domino   

Doelen

de (eenvoudige) speltechniek correct opvolgen; 
omgaan met winnen en verliezen tijdens het 
spel;
bereidheid vertonen de beurt af te wachten; 
de ingrediënten en varianten van brood 
vernemen (passief taalbegrijpen).

Materiaal

zelfgemaakte dominokaarten met daarop tekenin-
gen van de ingrediënten van brood evenals varian-
ten van brood. Je drukt telkens tweemaal de reeks 
tekeningen af.  Verwoord frequent de inhoud van 
de afbeeldingen.

Suggestie: de prenten vervangen door gezonde 
producten (radijs, smeerkaas, komkommer, 
tomaat, appel, peer, water, sneetje bruin brood, 
sneetje kaas, bruine pistolet, melk, kaas, sneetje 
ham, potje yoghurt, mespuntje margarine, 
aardbei, gekookte eitje, bloemkool roosje)

•
•

•
•

Verloop

Elke kleuter krijgt evenveel kaarten en legt ze 
zichtbaar voor zich op tafel.
De kleuter die het kaartje met de bakker erop 
heeft mag beginnen.
De volgende kleuter legt de identieke tekening 
er tegenaan.
De kleuters mogen enkel aan het uiteinde van 
de reeks aanleggen.
Indien een kleuter geen identieke kaart heeft, 
moet hij een beurt wachten.
Zo wordt er verder gespeeld tot een lange trein 
gemaakt is met alle kaarten.
De kleuter die het eerst al zijn kaarten kon neer-
leggen, is gewonnen.

•

•

•

•

•

•

•
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Huishoudelijke activiteit 

Doelen

brood en afgeleide producten situeren in de 
gezondheidsdriehoek;
een tweedimensionale afbeelding van een ge-
dekte tafel uitvoeren met realia;
hygiënisch omgaan met voedingsmiddelen;
passende tafelmanieren stilaan integreren tot 
goede gewoontevorming.

Materiaal

bruin en wit brood 
broodjes 
pistolets 
sandwiches 
stokbrood 
broodbeleg: kaas, ham, confituur, choco, 
speculaaspasta, margarine
bestek
melk en/of fruitsap
fruit
yoghurt

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Werkwijze

Vergroot de tekening en organiseer een leerge-
sprek rond de inhouden: waar situeer je op de 
actieve voedingsdriehoek het beleg en het brood, 
waarvan hebben we het meest nodig, wat zou er 
nog bij kunnen (fruit, melk...)     
Duid nu kleuters aan die achtereenvolgens de bor-
den plaatsen, de glazen, de toespijzen... volgens 
het plan: medekleuters beoordelen op de juiste 
uitvoering.
Laat de lievelingsspijzen opnoemen: kleuters erva-
ren eens te meer dat smaken verschillen.
Voer een kort gesprek over tafelmanieren: rechtop 
zitten, voorzichtig omgaan om morsen te voor-
komen, met de mond dicht eten, niet luidruchtig 
praten...
En dan... aan tafel!  Laat de kleuters praten tijdens 
de maaltijd en wijs erop dat het leuk is samen te 
ontbijten: lekker eten, allerlei dingen aan mekaar 
vertellen, de thuissituatie verwoorden... sociale 
ontwikkeling en groepsgevoel op hun best!

Nadien volgt via taakverdeling het afruimen, de 
vaat, opbergen, vegen... Heb oog voor het selectief 
verzamelen van de tafelresten. Geef de activiteiten 
zoveel als mogelijk in de handen van de kinderen... 
terwijl jij toezicht houdt en bijstuurt waar nodig.


