VOEDINGSBELEID
Bij Violinde gaan we gaan bewust om met voeding.
Door Violinde wordt daarom gekozen voor
biologische voedingsmiddelen waarvan de
grondstoffen hun levenskwaliteit behouden
hebben, omdat ze op natuurlijke wijze zijn geteeld
en bewerkt. Alle voedingsmiddelen worden door
Violinde verstrekt.

Bij Violinde streven we naar:
Voeding van zoveel mogelijk biologisch (dynamische) herkomst
Voeding die zo min mogelijk bewerkt is
Voeding zonder toevoegingen zoals kleur- geur- en smaakstoffen
Producten die zo verantwoord mogelijk geteeld zijn, zonder
schade voor mens en milieu
Producten met zo min mogelijk toegevoegde (geraffineerde)
suiker
In de dagelijkse praktijk is het voedingsbeleid gekoppeld aan onze
pedagogische uitgangspunten. Dat betekent dat wij kiezen voor een
basis aan voedingsmiddelen Daarnaast worden extra’s aangeboden.

Voeding en allergieën
Met ouders wordt overlegd wat kinderen wel en niet mogen eten
binnen hetgeen Violinde aanbiedt. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan kinderen met allergieën. Het kan voorkomen dat
jouw kind specifieke voedingsmiddelen nodig heeft, deze kunnen
ouders in overleg met de leidsters meegeven naar Violinde.
Pedagogisch medewerkers eten met de kinderen gezamenlijk aan
tafel in een gezellige huiselijke sfeer. De pedagogisch
medewerkers zullen erop toezien dat er respectvol met eten
omgegaan wordt en dat tafelmanieren in acht worden genomen.

PEUTERGROEP
Eetritme peutergroep
In de dagindeling van de peutergroep zijn twee vaste eet- en
drinkmomenten opgenomen. In de ochtend krijgen de
kinderen lokaal fruit en thee (’s zomers ook wel zelfgemaakte
ijsthee) of water. Aan het eind van de ochtend een
broodmaaltijd. Daarbij drinken we melk, karnemelk,
rijstemelk of water.

Trakteren
Snoepen en het gebruik van suiker willen we zoveel mogelijk
beperken. Wanneer een peuter jarig is mag hij/zij trakteren.
We willen wel de traktaties zoveel mogelijk suikervrij houden.
Voor ideeën en tips kunnen ouders bij de pedagogisch
medewerkers terecht.

Jaarfeesten
Er worden bij Violinde veel jaarfeesten gevierd. En als er feest is
dan is er ook altijd wat lekkers. Bijvoorbeeld pepernoten met
Sinterklaas of een taartje met aardbeien met het Pinksterfeest.

Vakantie- en studiedagen
Tijdens vakantie- of studiedagen wordt er regelmatig iets extra’s
aangeboden. Te denken valt aan een tosti, pannenkoek of andere
verrassing. We drinken dan ook regelmatig iets extra lekkers
bijvoorbeeld diksap of zuiveldrank.

BSO
Eetritme BSO
Voorschoolse opvang
Bij de voorschoolse opvang kunnen kinderen ontbijten. Ze mogen
een boterham en/of een cracker eten met kaas, pindakaas,
appelstroop of honing. Daarbij een kopje thee of een beker melk,
rijstemelk of water.

Tussenblok
Tijdens schoolweken wordt er op de BSO een broodmaaltijd
aangeboden in het tussenblok. Als beleg wordt er kaas, pindakaas,
appelstroop en honing aangeboden. Daarbij kunnen de kinderen
melk, rijstemelk of water drinken.

Eindblok
Halverwege de middag, wordt er (seizoens)fruit/groente gegeten en
thee of water gedronken. De kinderen van de Grote BSO krijgen
eventueel nog een boterham met pindakaas of appelstroop,
kinderen van de Kleine BSO een halve boterham met pindakaas of
appelstroop, aan het einde van de middag .

Trakteren
Voor de BSO geldt dat wanneer een kind jarig is, het op school al
trakteert. Daarom willen we liever dat een kind op de BSO niet meer
trakteert. De leidsters zullen op een andere manier aandacht aan de
jarige besteden

Jaarfeesten
Op school krijgen de kinderen met jaarfeesten vaak al allerlei extra’s.
Daarom zijn we bij de BSO matig met extra’s. Te denken valt aan
chocolademelk met Sinterklaas of met Pasen een lekker paasbrood
tijdens de broodmaaltijd.

Vakantie-en studiedagen
Tijdens vakantie- of studiedagen wordt er regelmatig iets extra’s
aangeboden. Dit wordt vaak samen met de kinderen door de
leidsters klaargemaakt. Te denken valt aan een tosti, pannenkoek
of andere verrassing. We drinken dan ook regelmatig iets extra
lekkers bij voorbeeld diksap of zuiveldrank.

