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CITO GROEP 8 

 

Het is weer tijd voor de CITO toets. Het is belangrijk dat de kinderen ontspannen aan de toetsen beginnen. Niet teveel 

druk op de kinderen leggen en het vooral leuk en gezellig houden. En dus mogen ze snoep meenemen, om de toetsen 

een beetje op te leuken… 

Snoep bevat suiker, suiker geeft energie. Maar, het gaat om tijdelijke energie. Suiker geeft een korte piek en daarna zakt 

het weer weg. En je energie dus ook. En dat terwijl de kinderen lange toetsen moeten maken en dus lang energie nodig 

hebben. Veel beter is het dus om eens te gaan kijken naar voeding die lang energie geeft. 

 

Volkoren boterhammen bevatten vezels en die vezels geven je een vol gevoel, bovendien geven ze lang energie. Belang-

rijk dus om je kind een goed ontbijt te geven. Is je kind erg zenuwachtig voor de toetsen en is eten een probleem. Geef 

dan een bordje Brinta of havermout, dat eet misschien iets gemakkelijker en ook daar zit voldoende energie in. 

Mee naar school gaat in ieder geval een flesje water. Water is belangrijk om je alert te houden. Het is fris en houdt je kind 

ook lekker fris. Geen suikerhoudende drankjes meegeven, want daar zit weer die suikers in die je kind alleen maar uitput-

ten op den duur. 

 

Noten leveren goede vetten en juist die vetten zijn goed voor je hersenen. Wat noten om te snoepen is dus prima. Combi-

neer het met wat gedroogd fruit, als abrikozen, ook daar zitten weer die goede vezels in en die geven je kind weer lang 

energie. Ook volkoren koeken mogen best en wat dacht je van een banaan. Een bakje rauwkost om van te snaaien is 

ook een goed idee. Ook daar zitten vezels in. 

 

Zorg daarnaast voor een goede warme maaltijd als avondeten. Veel groentes, klein stukje mager vlees, kip of vis en 

aardappelen, volkoren pasta of zilverrijst. En zorg ervoor dat je kind voldoende nachtrust krijgt, dus op tijd naar bed. 

Een ei hoort erbij  

Eieren zijn niet alleen lekker, maar ook een goedkope bron van een compleet eiwit en goede vetten. 

Voor kinderen is een ei helemaal top omdat het helpt om te groeien en goed is voor de hersenen. Tik dus 

eens wat vaker een eitje bij het ontbijt. Ook op brood tijdens de lunch of als tussendoortje doet een ei 

het goed.  

Het is helemaal leuk als je ei een vorm heeft van een konijn, een vis, hartje of een auto. Doe het nog 

warm hardgekookte ei in het vormpje, minstens 10 minuten laten afkoelen in de koelkast. Et voilá, een 

mooi gevormd ei. (I.v.m. het welzijn van de kippen probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te kiezen voor biologische eieren (het stem-

pel op het ei begint dan met een 0) 

EU schoolfruit loopt bijna ten einde. 

Week 15 (11-12-13 april krijgen de kinderen voor de laatste keer fruit dat 

door de school geleverd wordt. De kinderen nemen erna weer fruit mee op de 

dinsdag en donderdag. Natuurlijk hopen wij ook dat u dit op de andere dagen 

zult stimuleren. Graag willen we alvast de ouders bedanken die hebben gehol-

pen met het klaarmaken van het fruit. Jullie hebben super werk geleverd! 


