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Laat die broodtrommel maar thuis

Kinderen op acht basisscholen in Haarlem gaan écht lekker lunchen
Op dinsdag 1 november 2011 laten de kinderen die op de Hannie Schaftschool in Haarlem
gebruikmaken van de TSO (tussenschoolse opvang) hun broodtrommel thuis. Het BSOlokaal wordt die dag ingericht als een heus kinderrestaurant, waar de kinderen kunnen
genieten van een lekkere soep, verse broodjes en een fruittoetje.
Na de Hannie Schaftschool volgen nog vier scholen:
15 november: een soepmaaltijd voor twee scholen van Brede school Meerwijk in Haarlem
29 november: een lunch voor de Zuiderpolder in Haarlem
medio december: een feestmaaltijd voor de Bornwaterschool in Bloemendaal
Op nader te bepalen data in de winter van 2012 volgen nog drie scholen.
Lunch op Nederlandse scholen kan beter
Bovengenoemde scholen doen mee aan een pilotproject van de stichting Tijd voor Eten en
kinderopvangorganisatie Op Stoom. Het pilotproject wordt gefinancierd door de provincie
Noord-Holland.
Een gezonde lunch is belangrijk voor opgroeiende kinderen. En gezamenlijk eten zorgt voor
een sociaal en gezellig moment. Kinderen in andere Europese landen eten tussen de middag
op school een warme maaltijd en beginnen zo vol energie en goede voedingstoffen aan de
middag. In Nederland hebben we daar de faciliteiten vaak niet voor; er is geen kantine en
geen professionele keuken in of nabij de school. Tijd voor Eten zet zich in voor een betere
en gezonde lunch op basisscholen, door mee te denken bij de (ver)bouw van scholen en
door te laten zien dat een gezonde, professioneel bereide lunch óók mogelijk is op scholen
zonder keuken of kantine. Op basisschool ’t Koggeschip in Amsterdam is het ooit allemaal
begonnen; daar kunnen inmiddels 120 kinderen vier dagen per week een warme lunch
nuttigen. Meer informatie op www.tijdvooreten.nl.
Kinderopvangorganisatie Op Stoom verzorgt de TSO op verschillende scholen in en om
Haarlem. Op Stoom ziet in dit project een kans om de TSO verder te professionaliseren en
zo de overblijftijd voor kinderen interessanter, gezonder en leuker te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannemieke van Dieren van Mare Media
via 023 534 72 28 of jannemieke@maremedia.nl.
Aanmelden voor de nieuwsbrief over dit project kan via tijdvooreten@maremedia.nl.
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