
Brooddozen met gezond krachtvoer bij De
Rakkertjes en Victor Carpentier

Buitenschoolse opvang De Rakkertjes en Basisschool Victor Carpentier
organiseren een vervolg op de LEF-actie van vorig jaar en gaan nu voor een
gezonde brooddoos. Op donderdag 31 mei bereidden ze samen met de ouders, een
soort brooddoos-buffet voor. Op vrijdag 1 juni komen alle kleuters zonder
brooddoos naar school. Dit gebeurde in een workshop met vrijwillige ouders. De
ouders maakten een leuke en gezonde brooddoos, vol variatie en met goedkope en
gemakkelijke ingrediënten.

Workshop krachtvoer

De bedoeling van deze actie is dat ouders een leuke en gezonde brooddoos (leren)
maken vol  variatie en dit met eenvoudige en gemakkelijke ingrediënten. De Stad merkt
dat ouders vaak problemen hebben met het vullen van de brooddoos, enerzijds omdat ze
niet weten wat er kan inzitten, anderzijds zijn er ouders die graag tips willen krijgen om
het wat aantrekkelijker te maken.



Op donderdag 31 mei bereidden Buitenschoolse opvang De Rakkertjes en Basisschool
Victor Carpentier samen met de ouders, een soort brooddoos-buffet voor. Dit gebeurde in
een workshop met vrijwillige ouders. De ouders maakten een leuke en gezonde
brooddoos, vol variatie en met goedkope en gemakkelijke ingrediënten.
Op vrijdag 1 juni komen alle kleuters zonder brooddoos naar school. Als de kinderen in
de buitenschoolse opvang of school toekomen, krijgen ze allemaal een nieuwe (lege)
brooddoos (aangeboden door de Brede School). Die vullen ze samen met hun ouders
aan het buffet. 's Middag eet iedereen krachtvoer uit een welgevulde en gezonde
brooddoos. Ook VITAMIKE zal van de partij zijn.         

         "Dit is één van de vele mooie initiatieven die inzetten op gezonde voeding in
de buitenschoolse opvang en op school. Naast de warme maaltijden, gezonde
vieruurtjes en het drinken van water, blijft de inhoud van brooddozen om actie
vragen. Dankzij de sterke samenwerking tussen Brede School, het
wijkgezondheidscentrum én de betrokken buitenschoolse opvang en school
kunnen kinderen en ouders zelf aan de slag."

— Elke Decruynaere - schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Wie is Vitamike? Vitamike is de mascotte van de wijk als het over gezonde levensstijl
gaat. Regelmatig komt Vitamike terug naar de wijkscholen met een heerlijke schaal vol
verse groentjes om de kindjes en de ouders nog eens te helpen herinneren dat dit
onontbeerlijk is in een gezonde brooddoos. Vitamike is verbonden aan het
wijkgezondheidscentrum.
 
De brooddozenactie is een samenwerking tussen het Stedelijk Initiatief voor
Buitenschoolse Opvang, de school, de Brede School en het wijkgezondheidscentrum.
Het krijgt hierna ook op de andere scholen in de wijk een vervolg.      

Informatie
Elke Vanderper, verantwoordelijke buitenschoolse opvang De Rakkertjes, tel. 0476 94 16
57, e-mail elke.vanderper@stad.gent
Nora Vermersch, directeur Basisschool Victor Carpentier, Meulesteedsesteenweg 390,
9000 Gent, tel. 09 251 04 24, e-mail VictorCarpentier.Dir@stad.gent 
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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