
 

Lesbrief les 3 groep 5 en 6       

Energie voor drie 

 

Lesdoelen 

De kinderen weten dat voedsel je brandstoffen geeft om te bewegen. 

De kinderen weten dat voedsel je bouwstoffen geeft om te groeien. 

De kinderen ervaren dat je van bewegen weer verse energie krijgt. 

 

Voorbereiding 

Lees deze lesbrief door en bekijk de stelling en de bewegingsvideo. Zet de stelling klaar op 

het bord. Zorg voor de benodigdheden bij deze les.  

Zet twee pylonen op ongeveer 40 meter afstand van elkaar, dit zijn de twee finishlijnen. Zet 

in het midden tussen de finishlijnen twee pylonen op ongeveer 2 meter van elkaar. 

 

Benodigdheden 

- de stelling behorende bij deze les 

- het doeblad ‘Alles over zuivel’ 

 

Voor het bewegingsdeel van deze les: 

- de bewegingsvideo behorende bij deze les 

- 4 pylonen (voor ratten en raven) 

- 2 ballen van verschillende kleuren, bijv. rood en blauw (voor inhaalbal) 

- 10-uurtje van de kinderen 

 

Introductie – 15 min 

Bekijk samen met de kinderen de stelling: Sporters hebben sterkere spieren dan mensen die 

niet sporten. Dat komt omdat sporters hun spieren trainen. Eiwitten zijn de bouwstoffen van 

de spieren. De eiwitten maken je spieren groter en sterker. In melk, yoghurt, kwark en kaas 

zitten veel eiwitten. Sporters moeten dus extra veel zuivel eten.  

 

Zet de video na de stelling op pauze.  

Laat de kinderen een halve minuut in stilte zelf nadenken over deze stelling. Laat ze 

vervolgens in tweetallen overleggen. Na een minuut nemen ze als tweetal een standpunt in: 

waar of niet waar.  



 

Inventariseer kort welke tweetallen vinden dat het waar of niet waar is. 

 

Bekijk dan klassikaal het antwoord van Naomi van As. Naomi legt uit dat sporters inderdaad 

hun spieren meer belasten dan mensen die niet veel sporten. Daarom kunnen sporters wel 

wat extra zuivel gebruiken omdat daar eiwitten in zitten. Die eiwitten zitten dus in melk en 

kwark, maar ook kaas en yoghurt bijvoorbeeld. 

 

Vervolgens geeft u de kinderen nog een aantal stellingen, die de kinderen bespreken m.b.v. 

de coöperatieve werkvorm ‘wandel, wissel uit’. Alle kinderen verspreiden zich onafhankelijk 

van elkaar in het lokaal. Als u roept: ‘Sta stil!’, dan stopt iedereen. Elke leerling vormt een 

duo met degene die het dichtstbij staat. U noemt een stelling op. De kinderen denken er 

even zelf over na en de duo’s wisselen hun antwoorden uit. Per stelling licht u het antwoord 

toe. Vervolgens lopen de kinderen weer door elkaar, etc. 

 

Stellingen: 

1. Melk is goed voor je spieren en voor je botten. 

2. Voedsel is brandstof voor je lijf, zodat je weer verse energie krijgt. 

3. Yoghurt is een brandstof, het geeft je veel energie. 

4. In pasta zoals spaghetti en macaroni zitten veel bouwstoffen, dus eiwitten, die je spieren 

sterker maken. 

5. Een boterham met kaas geeft je lijf brandstoffen en bouwstoffen. 

6. Het drinken van appelsap is gezonder dan een appel eten. 

 

Toelichtingen: 

1. Ja, dat is waar. Melk bevat veel calcium en eiwitten. Deze bouwstoffen zijn belangrijk om 

zowel je botten als je spieren te laten groeien en te onderhouden.  

2. Ja, dat is waar. Voedsel geeft je verse energie. Als je bijvoorbeeld ontbijt met een 

boterham met kaas, krijg je energie binnen en kun je op school beter nadenken. 

3. Nee, dat is niet waar. Yoghurt bevat juist veel eiwitten. En dat zijn bouwstoffen. Het geeft 

je niet veel energie, maar helpt je spieren op te bouwen. 

4. Nee, dat is niet waar. In pasta zitten veel koolhydraten. Koolhydraten zijn goede 

brandstoffen voor je lichaam. Volkorenvarianten zijn daarentegen wél goed.  

5. Ja, dat is waar. In brood en kaas zitten brandstoffen, waar je energie van krijgt. En kaas 

bevat eiwitten, en dat zijn bouwstoffen. 

6. Nee, dat is niet waar. Een appel bevat veel vezels. Vezels houden je darmen actief en fit. 

Sap zorgt niet voor een vol gevoel in je buik, zoals appels wel doen. Je drinkt makkelijk het 



 

sap van 2 appels op, maar 2 appels eet je niet zomaar op. Daardoor krijg je als je sap drinkt 

veel suiker binnen (ook in vers geperste appelsap zit vruchtensuiker). En te veel suiker is 

niet goed voor je. Datzelfde geldt overigens ook voor sinaasappelsap.  

 

Alles over zuivel – 15 minuten 

Deel de werkbladen uit. 

Vraag aan de kinderen: Wie weet wat zuivel is? 

Laat de kinderen met suggesties komen. 

Leg uit: Zuivel is alles wat van melk is gemaakt. Bijvoorbeeld: yoghurt, kaas, melk, 

slagroom, etc. 

 

Zeg dat de kinderen nu het doeblad  ‘Alles over zuivel’ gaan maken. Dit mag alleen of in 

tweetallen. 

 

Bespreek de opdrachten na. 

 

De klas geeft raad – 20 minuten 

Zeg tegen de kinderen dat zij met wat ze nu weten over voeding en beweging twee kinderen 

advies mogen geven. Ze mogen dit eerst in een groepje bespreken en later mogen ze hun 

advies met de klas delen. 

 

Lees de volgende casussen voor. 

 

Daan  

Daan is een jongen van 9 jaar. Hij is heel goed in tennis. 

Hij traint vier keer per week. Na de training heeft hij veel trek en dorst. 

Hij neemt dan meestal een chocoladekoek en een glas sinas. 

Maar hij merkt dat hij daar heel moe van wordt en al snel weer trek heeft. Ook weet hij niet 

zo goed wat hij het beste kan eten en drinken voor een belangrijke wedstrijd. 

Kunnen jullie Daan helpen? Wat doet hij al goed? En wat kan beter? 

 

Dunya 

Dunya is een meisje van 10 jaar. Ze woont in de stad in een flat. Doordat ze niet zo 

makkelijk naar buiten kan kijkt ze graag televisie en houdt ze van tekenen. 1 keer per week 



 

gaat ze naar dansles. Ze eet het liefste elke dag pasta. Ze houdt niet van melk, water en 

kaas. Ze voelt zich best gelukkig, maar wel vaak moe.  

Kunnen jullie Dunya helpen zich wat fitter te voelen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kern met bewegen  – 30 min 

In de bewegingsvideo legt de vakdocent bewegingsonderwijs uit welke spelletjes u met de 

kinderen kunt spelen. De uitleg van de spellen staan hieronder ook uitgeschreven. 

 

Ga met de kinderen naar het plein. Laat als opwarmertje de kinderen achter elkaar aan  

hardlopen. U roept een getal, bij elk getal hoort een beweging. Er zijn vijf bewegingen:  

1 = raak met je linkerhand de grond aan 

2 = raak met je rechterhand de grond aan  

3 = spring recht omhoog 

4 = raak met beide handen de grond aan 

5 = stop en draai om, ren de andere richting op 

 

Vervolgens speelt u klassikaal achtereenvolgens drie energizers (spelvormen die energie 

geven). 

 

1. Ratten en raven 

De kinderen stellen zich op in twee rijen achter de middelste pylonen. De ene rij bestaat uit 

de ratten, de andere rij bestaat uit de raven. U vertelt een verhaal. Telkens als u ‘ratten’ 

zegt, mogen de raven proberen de ratten te tikken. De ratten zijn vrij als ze pylon passeren 

aan de zijkant van het speelveld. Als u raven zegt, rennen de raven naar hun veilige zijlijn en 

proberen de ratten ze te tikken. 

 

Vertel onderstaand verhaal. Maak het spannend, door de beginklanken van de woorden die 

beginnen met de klanken /ra/  en /raa/ iets langzamer uit te spreken. 

 

Er was eens een groot dierenbos waar vele dieren woonden. Er woonden herten, RA-

telslangen, hermelijnen, apen, RAVEN en dassen. Maar er woonden ook knaagdieren, 

zoals…  konijnen, eekhoorns en muizen, en jawel, zelfs RATTEN! Voor al die dieren was 

natuurlijk veel voedsel nodig. Gelukkig groeide er van alles en nog wat in het bos. RA-dijsjes 

bijvoorbeeld en zonnebloemen met lekkere pitten waar de RA-ppe hermelijnen snel op af 

doken. De RATTEN aten liever beukennootjes. Maar ja, die lustten de RAVEN natuurlijk ook 

wel. Dat werd ruzie. En later zelfs oorlog. Hele veldslagen werden uitgevoerd om die 

heerlijke beukennootjes. ‘RATTEN, scheer je weg hier!’ riepen de RAVEN. ‘Vlieg zelf toch 

op!’ riepen de RATTEN. RA-zendsnel verzamelden de RATTEN alle beukennootjes die ze 

konden vinden. RA-zend waren de RAVEN. Ze vlogen vlak over de knaagdieren heen, maar 

die lieten zich niet kisten.  De RATTEN bouwden een groot hol waarin ze alle beukennootjes 



 

bewaarden. RA-zenddruk waren ze ermee. Toen waren de RA-pen gaar. De RAVEN 

bekogelden de RATTEN met alle beukennootjes die ze nog hadden. ‘Maak je niet zo druk, 

‘zei de wijze uil. 'Jullie moeten verschillende dingen eten. Varieer je voeding. Niet alleen 

maar beukennootjes, maar ook andere zaden, pitten en bladeren. En wees een beetje 

aardig tegen elkaar.’ Dat was een wijze RA-ad. Maar de RATTEN en de RAVEN luisterden 

niet naar de uil. Ze bleven vechten om de beukennootjes. Geruisloos vloog de uil tussen de 

bomen door weg. ‘Eigenwijze apenkoppen,’ riep ze nog en ze vloog naar de open plaats in 

het bos. Daar kwamen de dieren altijd samen om belangrijke zaken te bespreken. RA, ra, 

wie was er als eerste? Dat waren de apen. ‘Wij zijn de apenkoppen!’ zeiden ze. ‘RAVEN zijn 

geen apenkoppen. Ze kunnen niet eens klimmen! RATTEN kunnen dat wel, maar die zijn 

lang niet zo knap als wij.’ De uil kon een glimlach niet onderdrukken. ‘Jullie bewegen 

genoeg, zie ik. Eten jullie wel afwisselend en gezond, apenkoppen?’ vroeg de uil? ‘Jazeker,’ 

zeiden de apen ‘bananen, bladeren, RA-barber, kokosnoten, wortels en soms wat mieren. 

RA-tatouille maken we niet natuurlijk, maar als we erge honger hebben, willen we zelfs wel 

eens boomschors eten.’ ‘Goed zo,’ zei de uil. ‘Elke dag iets gezonds en veel verschillende 

dingen. Zo blijf je sterk en fit. Eten jullie trouwens wel eens vlees? Een klein vogeltje ofzo? Is 

lekker hoor, moet je eens proberen.’ ‘Nee, zeiden de apen. Daarvoor zijn wij niet gemaakt. 

We zijn trouwens veel te bang voor grotere vogels, zoals de RAVEN, die pikken ons te hard. 

Laat ze maar lekker ruzie maken met de RATTEN.’ En dat deden ze. De RAVEN en de 

RATTEN. Tot in lengte van jaren. Het is RA-ar maar echt waar.  

 

Plattegrond Ratten en raven 

 



 

2. Paardenkoers 

De kinderen staan in een kring. Vertel dat ze mee gaan doen aan een paardenkoers. U doet 

telkens een gebaar voor en de kinderen doen mee. U legt uit wat er gebeurt en doet de 

gebaren voor. 

De paarden stappen naar de startlijn. (langzaam klappen met beide handen op de dijen) 

De paarden maken zich klaar voor de start. (beide handen met gestrekte armen voor de 

knieën zetten) 

Start! De paarden lopen in draf. (ritmisch met de handen op de dijen slaan) 

We maken een bocht naar links. (tegen je linkerbuur leunen en verder draven) 

En we gaan weer rechtdoor. (rechtop, verder draven) 

En we maken een bocht naar rechts. (tegen je rechterbuur leunen en verder draven) 

En we gaan weer rechtdoor. (rechtop, verder draven) 

We maken een sprong over de beek. (rechtop zitten, handen ver voor je op de grond slaan) 

 

Herhaal een aantal figuren naar keuze. 

De finish is in zicht. De paarden gaan in een eindsprint in galop. (galopritme op de dijen 

slaan, voorover buigen) 

Gefinished! De paarden hinniken en blazen uit. (hinniken en briesen) 

 

Plattegrond Paardenkoers 

 

 

3. Inhaalbal 

De kinderen staan in een kring. Iedereen krijgt een nummer, afwisselend 1 of 2. 



 

De kinderen geven de bal met de wijzers van de klok mee door aan de persoon die 

hetzelfde nummer heeft. De nummers 1 geven de rode bal door en de nummers 2 geven de 

blauwe bal door. Het is de bedoeling dat de bal van jouw ploeg de bal van de andere ploeg 

inhaalt. Dat doe je door de bal sneller door te geven dan de andere ploeg. De ploeg die de 

bal van de andere ploeg inhaalt, krijgt een punt. De ploeg die het eerst drie punten heeft, 

heeft gewonnen. De ballen beginnen recht tegenover elkaar in de kring. 

 

Plattegrond Inhaalbal 

 

 

Afsluiting met 10-uurtje  – 15 min 

Houd tijdens het 10-uurtje een nagesprek over energie. 

- Welk spelletje vond je leuk? 

- Voelde je verschil in energie voor en na het bewegen?  

- Had je na het bewegen meer of minder energie? (Dat kan allebei. Je kunt energie krijgen 

door te bewegen, je voelt je fijner en energieker. Maar bewegen kost ook energie, dus je 

kunt je ook moe voelen.) 

- Waarom eten we nu? (Eten geeft ons weer verse energie.) 


