
 

Lesbrief les 3 groep 7 en 8 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 weten dat voedsel je vitamines en mineralen geeft om gezond te blijven. De 
kinderen ervaren dat je van bewegen weer verse energie krijgt.  

Voorbereiding  

Lees deze lesbrief door en bekijk de stelling. Zet de stelling klaar op het bord. Zorg voor de 
benodigdheden bij deze les. Hang het vel papier met ‘waar’ erop aan de ene kant van het 
lokaal aan de muur en hang het vel papier ‘niet waar’ aan de andere kant van het lokaal.  

Benodigdheden  

- de stelling behorende bij deze les 
- een vel papier waarop u schrijft ‘waar’ 
- een vel papier waarop u schrijft ‘niet waar’  
- A3 vellen voor het maken van de Schijf van Vijf 
- (Kook) tijdschriften om uit te knippen 
 
Voor het bewegingsdeel van deze les: 
- De bewegingsvideo behorende bij deze les 
- 2 ballen van verschillende kleuren, bijv. rood en blauw (voor inhaalbal) 
- 4 pylonen om een stuk van het plein af te zetten (voor de introductie met high-five) 
- Voldoende lintjes 
- 10-uurtje van de kinderen 

Introductie – 15 min  

Bekijk samen met de kinderen de stelling: Voedsel is de brandstof voor ons lijf, zoals de 
benzine voor een auto. Je lijf herkent voedsel dat je eerder gegeten hebt. Daarom kun 
je eigenlijk het beste elke dag hetzelfde voedsel eten.  

Zet de video na de stelling op pauze.  

Laat de kinderen een halve minuut in stilte zelf nadenken over deze stelling. De kinderen die 
denken dat het waar is, gaan aan de ene kant van het lokaal staan. De kinderen die denken 
dat het niet waar is, gaan naar de andere kant. Laat enkele kinderen vertellen waarom ze 
denken dat het waar of niet waar is. Laat ze ook argumenten geven.  

Bekijk dan klassikaal het antwoord van Naomi van As. Naomi legt uit dat het belangrijk is om 
met je eten zo veel mogelijk te variëren. De stelling is zeker niet waar. Er zitten heel veel 
producten in de Schijf van Vijf die allemaal verschillende voedingsstoffen hebben. Door af te 
wisselen binnen de Schijf van Vijf zorg je ervoor dat je al die verschillende voedingstoffen 
binnen krijgt.  

Vervolgens noemt u enkele stellingen op. Bij elke stelling gaan de kinderen die denken dat 
het waar is naar de ene kant van het lokaal, en de kinderen die denken dat het niet waar is 
naar de andere kant. Laat na elke stelling een kind vertellen waarom hij denkt dat het waar of 



 

niet waar is en laat hem het antwoord beargumenteren.  
Vervolgens geeft u het juiste antwoord met de uitleg.  

Stellingen:  

1. In pasta zoals spaghetti en macaroni zitten veel bouwstoffen, dus eiwitten, die je spieren 
sterker maken. 
2. Het drinken van appelsap is gezonder dan een appel eten. 
3. Groente en fruit bevatten veel vitamines en mineralen. Ze houden je lijf fit en helpen mee 
om ziektes te voorkomen.  

4. Voedsel geeft je lijf brandstoffen, bouwstoffen, vitamines, mineralen en vezels. 
5. Van suiker krijg je sterke spieren, want suiker is een bouwstof. 
6. In kaas, melk en kwark zitten veel eiwitten. Dat zijn prima bouwstoffen. Ideaal voor na het 
sporten! 
7. Eet elke week minstens één keer vette vis. Dat is goed voor je.  

Toelichtingen:  

1. Nee, dat is niet waar. In pasta zitten veel koolhydraten. Koolhydraten zijn goede 
brandstoffen voor je lichaam. 
2. 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. 
3. Ja, dat is waar. Vitamines en mineralen helpen ziektes te voorkomen. Ze verhogen de 
weerstand tegen bacteriën en virussen en helpen mee schadelijke stoffen in je lijf op te 
ruimen.  

4. Ja, dat is waar. In voedsel zitten allerlei voedingsstoffen. Belangrijke voedingsstoffen zijn 
brandstoffen, bouwstoffen, vitamines, mineralen en vezels. Brandstoffen (bv. in aardappels) 
geven je verse energie. Bouwstoffen (bv. in melk) helpen je te groeien. Vitamines en 
mineralen (bv in broccoli) helpen om je lijf in topconditie te houden. Vezels (bv in brood) 
houden je darmen actief en fit.  

5. Nee, dat is niet waar. Suiker is een brandstof, geen bouwstof. Van suiker krijg je wel 
energie. Let op dat je niet te veel suiker eet, dat is niet goed voor je. 
 
6. Ja, dat is waar. In zuivelproducten zoals kaas, melk en kwark zitten veel eiwitten, dus 
bouwstoffen. Tijdens intensief sporten belast je je spieren zwaar. Je krijgt hele kleine 
scheurtjes in je spieren. Eiwitten helpen je spieren weer herstellen. Zuivel is dus het ideale 
voedsel om te herstellen van een flinke inspanning bij het sporten.  

7. Ja, dat is waar. Vette vis -zoals, haring, zalm en makreel- bevat omega3-vetzuren, goed 
voor je hart en bloedvaten! 
(Mochten kinderen ernaar vragen: vet smakende visproducten zoals kibbeling zijn niet goed. 
Daar zitten veel meer calorieën in, ook door een laagje deeg.)  

Het Fit op school-debat – 20 minuten 

 
Vertel de kinderen dat ze gaan discussiëren over een aantal stellingen. 
Leg de regels voor het debat uit: 



 

- Vorm je eigen mening 
- Laat een ander uitpraten 
- Heb respect voor elkaars mening. 
- De juf of meester leidt het debat en zegt wie er aan  

de beurt is. 
 
Begin met de volgende stelling: 

- Kinderen die te dik zijn hebben dat aan zichzelf te danken 
- 1 per week friet eten kan best 
- Drie keer per week een half uurtje bewegen is meer dan genoeg voor kinderen 
- Als je jong bent hoef je je nog niet bezig te houden met gezond eten 

 
Spreek met de kinderen af dat ze mogen praten wanneer ze iets willen zeggen, maar wel 
eerst de ander uit moeten laten praten. Zorg dat de kinderen niet te lang aan het woord zijn, 
maar wissel af. Jij bent de debat-leider. 

 

Zoek de valse – 5 minuten 

 
Zeg tegen de kinderen dat jij 3 zinnen opnoemt waarvan er 1 niet waar is. Daarna herhaal je 
ze en de kinderen gaan staan als ze de valse horen. 
 
In zuivel zitten veel voedingsstoffen 
Suiker is een bouwstof 
Brandstoffen geven je energie 
 
Uitleg: Suiker is geen bouwstof, maar een brandstof. Je krijgt er wel energie van. Maar er 
teveel van nemen is niet goed voor je lijf. 
 
In appelsap zitten 8 klontjes suiker 
Vette vis is goed voor je hart-en bloedvaten 
1 keer in de week friet eten is heel slecht voor je 
 
Uitleg: 1 keer in de week een frietje eten is niet erg, als je je verder aan de Schijf van Vijf 
houdt. Weet je nog? 3 tot 5 keer per dag iets kleins en 3 keer per week iets groters. Een 
frietje kan dus best. 
 
Eiwitten maken je spieren sterker 
In melk zit calcium, dat is goed voor je hersenen 
Van suiker krijg je energie 
 
Uitleg: In melk zit zeker calcium. Deze voedingsstof is goed voor je botten en tanden. Lekker 
melk drinken dus! 
 
Laat de kinderen nu zelf een ‘ Zoek de valse’ bedenken over voeding en beweging. 
Deze kun je steeds tussendoor laten voorleggen. 
 
 

Afsluiting – Eetdagboek – 10 minuten 
Laat de kinderen hun eetdagboek uit de vorige les per tweetal met elkaar bespreken. 
Ze mogen elkaar tips en tops geven. Het gaat erom dat ze zich bewuster worden van de 
Schijf van Vijf.  
 

 



 

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 staat hieronder ook uitgeschreven. 
 
Ga met de kinderen naar het plein. Als opwarmertje geven de kinderen elkaar een high-five! 
Laat ze kriskras door elkaar lopen op een niet al te groot stuk van het plein, afgezet met 
pylonen. Kom je iemand tegen, dan geef je hem/haar een high- five en noemt tegelijk 
zijn/haar naam. 
 
Vervolgens speelt u klassikaal achtereenvolgens drie energizers (spelvormen die energie 
geven). 
 
1. Staartenbijter 
Alle kinderen staan in een lange rij (de grote draak). Iedereen houdt het kind voor zich stevig 
vast bij de heupen. Het kind vooraan is de kop van de draak. De achterste is de staart. De 
kop probeert de staart te pakken. Lukt dit, dan is het spel voorbij. Breekt de draak, dan zijn er 
twee kleinere draken. Telkens probeert de kop de staart te pakken. Als een drakenkop de 
eigen staart kan pakken, valt de draak uit elkaar. Speel het spel een aantal keer achter 
elkaar, telkens met een nieuwe kop en een nieuwe staart. 
 

Plattegrond Staartenbijter 

 
 
2. Zip, zap, soep 
De kinderen staan in een kring. De leerkracht geeft zogenaamd een loeiheet stokbrood aan 
een kind. Deze geeft het zo snel mogelijk door aan het kind naast zich. Hij zegt bij het 
doorgeven ‘zip’. Geef het stokbrood met de klok mee door. Na een ronde, geven de kinderen 
het stokbrood de andere kant op door. Nu wordt het moeilijker. Je kunt het hete stokbrood 
van richting laten veranderen. Dit doe je door ‘zap’ te zeggen en door met beide handen het 
brood als het ware weg te duwen (gebaar zoals bij ‘stop hou op’). Let op: je mag maar drie 
keer ‘zap’ zeggen. Na een tijdje wordt het spel nog verder uitgebreid: Kinderen kunnen ook 
kiezen om ‘soep’ te zeggen. Bij soep gooi je het stokbrood naar iemand toe. Wie het brood 
krijgt, zipt of soept het verder. ‘Zappen’ na een ‘soep’ is verboden. Dit spel is het leukst als 
de gebaren zo expressief mogelijk worden gemaakt en als de snelheid hoog is. 



 

 
 

Plattegrond Zip, zap, soep 
 

 
 
3. Inhaalbal 
De kinderen staan in een kring. Iedereen krijgt een nummer, afwisselend 1 of 2. 
De kinderen geven de bal door aan de persoon die hetzelfde nummer heeft, met de wijzers 
van de klok mee. 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 en de voedingsstoffen in het eten. 
- 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? (dat geeft weer verse energie) 
- Wie heeft eten met veel bouwstoffen? Welk eten? (bijv. melk, kaas, yoghurt) 
- Wie heeft eten met veel brandstoffen? Welk eten? (bijv. kaas, banaan, aardbeien) 
- Wie heeft eten met veel vitamines? Welk eten? (bijv. alle soorten fruit, brood) 
 
Leg uit dat het belangrijk is om afwisselend te eten om alle benodigde 
voedingsstoffen binnen te krijgen. Het is niet zo dat er in fruit alleen  
maar vitamines en mineralen zitten. In fruit zitten bijvoorbeeld  
ook vezels. Het is ook niet zo, dat alleen fruit en groente vitamines  
en mineralen bevatten. Melk bijvoorbeeld bevat de mineralen calcium, eiwitten, fosfor, kalium 
en vitamine B2 en B12. Brood bevat vezels, vitamine B1, B2, B6 en B11 en de mineralen 
jodium en ijzer. Allemaal stoffen die je lichaam nodig heeft. Elk voedsel heeft zijn eigen 
unieke samenstelling van voedingsstoffen. Daarom is een ontbijt of lunch met brood, zuivel 
en fruit een goede combinatie. Zuivel, brood en fruit vullen elkaar aan. Sommige 
voedingsstoffen werken op elkaar in en helpen of versterken elkaar. Daarom is het belangrijk 
om afwisselend te eten. 
 
 


