Beeld
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal

en kleur de
tekening.

Roda JC Kerkrade, Sync.

Schrijf naast de icoontjes om welke sport het gaat, kies uit:
hockey, kanovaren, paardrijden, judo, worstelen, boogschieten, volleybal,
wielrennen, schermen, basketbal, turnen, atletiek, tafeltennis,
gewichtheffen, zwemmen, zeilen, tennis, voetbal, handbal, boksen

verschillen

Medemogelijk gemaakt door:

Zoek de 10

Puzzel sporticoontjes

drukwerk,

Groeien & Bloeien
onderwijsadviezen en coaching,

PLUS
supermarkten,

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.

1. ping pong bal
2. stuiterbal
3. tennisbal
4. voetbal
5. skippybal

Medisch Centrum,

Teken de ballen van groot naar klein

Atruim

Kleurplaat

Groeien & Bloeien ®
‐ februari 2012

Lichaam
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal

Spiegelen

Roda JC Kerkrade, Sync.

Je hebt in deze krant op allerlei manieren kennis gemaakt met voeding, bewegen en gezondheid.
Ga met al die weetjes aan de slag om voor je school een beweegparcours op je speelplaats te
ontwerpen.

drukwerk,

Opdracht 1:
Maak eerst een plattegrond van je speelplaats. Maak gebruik van de materialen die op school
aanwezig zijn (misschien wil de directie of Ouderraad wel voor een klein aanvullend budget
zorgen)

Groeien & Bloeien

Opdracht 2:
Probeer je parcours zo te maken dat alle kinderen van school er mee aan de slag kunnen (kijk ook
even naar de speeltijden, die op jullie school gehanteerd worden).

Ga met twee kinderen tegenover elkaar staan. De een
doet de beweging van de ander na, maar gespiegeld.
Gebruik bewegingen die specifiek voor een sport zijn:

PLUS
supermarkten,

Atruim

trappen van een bal
opslag
slaan van een bal met een stick
houding bij begin
gebogen houding op een fiets

onderwijsadviezen en coaching,

Opdracht 3:
Vergelijk jouw parcours met die van een andere leerling. Vergelijk daarna je parcours met andere
groepjes leerlingen. Misschien mag je het beste idee wel uitproberen.

Bijvoorbeeld:
voetbal:
tennis:
hockey:
schermen:
wielrennen:

Medemogelijk gemaakt door:

Beweegparcours voor de speelplaats

Medisch Centrum,

VIirenze

Om lekker in je vel te zitten en goed te kunnen bewegen, moet je informatie hebben
over jezelf. Overgewicht is niet goed; Daar zijn we het met zijn allen over eens. Maar
ondergewicht ook niet. Wat weet jij over jezelf???
Doe de hapstaptest! En leer jezelf kennen. www.lekkerbelangrijk.nl/hapstaptest
Deze test kun je vaker doen om jezelf goed in the picture te houden. Op deze site
(www.lekkerbelangrijk.nl) staan nog meer leuke testjes en spelletjes.

Dag/ Datum

Beweging

Eten en
drinken

Evenwicht

geestelijke gezondheidszorg.

Overgewicht/ Ondergewicht

Voorgenomen
actie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Zaterdag

‐ februari 2012

Zondag

Groeien & Bloeien ®

Vrijdag

Lichaam
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

Tips:
•

Wat doet een warming‐up met je lichaam?

•
•
•

•

•
•

•

Atruim
Medisch Centrum,

VIirenze

Cooling down

•

supermarkten,

•

•

PLUS

•

zorgt ervoor dat je lichaam langzaam kan wennen aan het sporten;
lichaamstemperatuur stijgt iets en ademhaling gaat sneller;
je hartslag wordt hoger. Dit komt omdat je hart harder moet pompen
omdat je spieren naar bloed en zuurstof gaan vragen;
omdat je hartslag hoger wordt kan er sneller bloed en zuurstof naar je
spieren gebracht worden waardoor ze meer werk kunnen verrichten;
als je te hard gaat sporten, vormen je spieren een afvalstofje dat we
melkzuur noemen;
als er teveel melkzuur in je spieren zit kan je niet meer lekker bewegen en
gaat het pijn doen;
door een warming‐up te doen kun je het punt van te veel merkzuur
uitstellen => hierdoor is de kans op sportblessures veel kleiner;
En doordat je spieren warmer zijn worden ze ook soepeler waardoor je
beter kan bewegen.

onderwijsadviezen en coaching,

•
•
•

Begin rustig met de activiteit en
heel gemakkelijk. Bijvoorbeeld bij
voetbal moet je niet
meteen voor de warming‐up
vanaf 16 meter keihard op het
doel schieten. Begin dan
eerst rustig met lopen en
dribbelen.
Probeer de activiteit steeds
zwaarder te maken dus leg het
tempo steeds iets hoger.
Maar doe dit rustig.
Kijk naar wat voor bewegingen
er tijdens de wedstrijd of training
worden gemaakt.
Pak er bij voetbal bijvoorbeeld
een bal bij en doe er een trap en
passvorm mee. Dit noem je
sportspecifieke oefeningen.

Groeien & Bloeien

Harm van Veldhoven (hoofdtrainer)

drukwerk,

“Voordat je begint met sporten moet je je lichaam hierop
voorbereiden. Je lichaam moet weten dat het moet gaan werken, je
spieren moeten meer bloed gaan krijgen, waardoor ze minder snel
pijn gaan doen”.

Roda JC Kerkrade, Sync.

Bewegen betekent nog niet dat je ook gezond bezig bent. Als je lichaam nog niet klaar is voor
bewegen of je laat je lichaam niet langzaam wennen aan het niet meer bewegen kunnen er
blessures ontstaan. Hieronder staan tips om goed op te warmen, af te koelen en blessures te
voorkomen (bron: Scoren voor gezondheid)

Medemogelijk gemaakt door:

Warming up

M eer D an V oetbal

geestelijke gezondheidszorg.

“Na het sporten is je lichaam warm. Je bent bezweet en je hartslag is
hoger. Je kunt dan niet meteen gaan zitten en niksen, maar moet je
lichaam weer laten wennen aan het nietsdoen, anders worden je
spieren stijf. Je hartslag moet omlaag, waardoor je spieren minder
bloed krijgen. Maar let op, want als je te snel afkoelt kun je ziek
worden”.

Rick Plum
Tips:
•

Wat doet een cooling‐down met je lichaam?
•
•

•

•

Groeien & Bloeien ®

We hebben net gezegd dat de warming‐up je lichaam langzaam
opwarmt, een cooling‐down doet het tegenovergestelde;
we hebben het net over melkzuur gehad. Als er te hard of te veel
getraind word komt er te veel melkzuur in je spieren. Het lichaam kan het
op een gegeven moment niet meer afbreken. Als je geen cooling‐down
doet na het sporten blijft dat melkzuur achter in je spieren. Dit
veroorzaakt de volgende dag extra stijfheid of zelfs spierpijn.

‐ februari 2012

stop niet meteen na een zware
inspanning met sporten. Blijf even
op een rustiger tempo bewegen.
De doorbloeding van de spieren
blijft dan goed;
doe een trainingsjasje en/of een
lange broek aan zodat je spieren
niet in een keer afkoelen. Zo
worden je spieren namelijk snel
stijf en krijg je sneller spierpijn;
laat de inspanning rustig
afnemen.
De cooling down hoeft niet
sportspecifiek te zijn.
Bijvoorbeeld met schaatsen kun je
uitfietsen in plaats van schaatsen.
Dit zie je ook vaak op televisie. Dit
noem je niet sportspecifiek omdat
de bewegingen niet tijdens het
schaatsen voorkomen.

Lichaam
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

Norbert Keulen (masseur/verzorger)

Hoe ontstaan chronische blessures?

Hoe kun je de kans op een blessure verkleinen?
•
•

supermarkten,

Atruim

•
•
•

PLUS

•

Medisch Centrum,

goede schoenen, kleding, veilig materiaal, juiste trainingsmethode;
mensen willen teveel in één keer waardoor de spieren en gewrichten te zwaar belast worden. Een
training moet je goed opbouwen;
een warming‐up van 10 minuten geeft goede doorbloeding en bereidt de spieren en gewrichten
voor;
neem pijnsignalen serieus en neem voor oude blessures de tijd om te herstellen;
let op gezonde voeding en neem voldoende rust;
ga niet direct na het sporten rusten. In de spieren hebben zich afvalstoffen opgehoopt, die pijn en
vermoeiend gevoel veroorzaken. De cooling‐down voert deze afvalstoffen af, waardoor spierpijn
wordt voorkomen; Om de kans op blessures te verminderen is het belangrijk om warming up en
cooling down te doen.

onderwijsadviezen en coaching,

Deze ontstaan door overbelasting oftewel het continu herhalen van een beweging. 63% van de blessures zijn
enkel‐ pols‐ knie‐ en handblessures.

Groeien & Bloeien

Deze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een val, klap, botsing of een verkeerde beweging.
Hierdoor ontstaan dan vaak een zwelling, kneuzing, scheuring, verstuiking of botbreuk.

drukwerk,

Hoe ontstaan acute blessures?

Roda JC Kerkrade, Sync.

“Sportblessures ontstaan door slechte trainingsmethoden. Als je een
verkeerde warming‐up of cooling down doet, kunnen je spieren ook
gaan protesteren. Een slechte conditie, een verkeerde houding of
slecht sportmateriaal, zoals bv. je schoenen kunnen er voor zorgen dat
je een blessure oploopt”.

Medemogelijk gemaakt door:

Blessure preventie

M eer D an V oetbal

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.
‐ februari 2012

bij de bal?

Groeien & Bloeien ®

Hoe komt Lucky

Mens
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal

Sport

Naam
vereniging

Hoeveel
klasgenoten

Hoeveel
schoolgenoten

drukwerk,

1.

Waarom lid?

Roda JC Kerkrade, Sync.

Onderzoek: Maar een lijst van 10 sportverenigingen bij jouw school in
de buurt. Bevraag je klas‐ en/of schoolgenoten wie er lid zijn van deze gevonden
verenigingen en breng je onderzoek in kaart. Weet je ook waarom je klas‐ en/of
schoolgenoten lid zijn van die vereniging?

Medemogelijk gemaakt door:

Lidmaatschap sportvereniging

2.

Groeien & Bloeien

3.
4.
5.

onderwijsadviezen en coaching,

6.
7.
8
9.
10.

Atruim
Medisch Centrum,

_____________________(naam sport/sportvereniging) is het minst populair, omdat,

supermarkten,

_____________________(naam sport/sportvereniging) is het meest populair, omdat,

PLUS

Vraag: welke sportvereniging is het meest populair en welke het minst? Weet je ook waarom?

VIirenze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Twee dezelfde…

geestelijke gezondheidszorg.

Zoek iemand die:

evengroot is
dezelfde sport doet als jij
dezelfde kleur ogen heeft
dezelfde schoenmaat heeft
even dik/slank is
hetzelfde gewicht heeft (eerst wegen?)
van dezelfde lievelingsgroente houdt
van dezelfde drank houdt
supporter is van Roda JC Kerkrade
lid is van dezelfde sportvereniging

Groeien & Bloeien ®
‐ februari 2012

Mens
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal
Medemogelijk gemaakt door:

Dikke Vrienden Club

Roda JC Kerkrade, Sync.

De Dikke Vriendenclub kwam op bezoek bij Roda JC Kerkrade.
Het Atrium Ziekenhuis te Heerlen organiseert een aantal sportieve activiteiten om
kinderen met overgewicht te laten ervaren hoe leuk en goed sport kan zijn.
De gasten van de Dikke Vrienden Club werden op sportcomplex Kaalheide ontvangen
door de C2 van Roda JC voor een gezamenlijke training. Waar hier en daar de kopjes aan
het begin van de training nog hingen, werden de kids steeds enthousiaster, nadat ze
werden aangestoken door het enthousiasme van de Rodaspelers. Na een warming‐up
leerden de kids passen en aannemen, positiespel met lijnvoetbal en als toetje een groot
partijspel.
Zelfs na een flinke training van een uur weigerde de hele groep het veld te verlaten.
(Bron: http://bit.ly/tpHz0Q)

drukwerk,

Groeien & Bloeien

Denk je ook weleens “Ik ben te dik”? Word jij ook weleens gepest op school omdat je te
dik bent? Vind jij het soms ook moeilijk om leuke en passende kleding te kopen? Word jij
ook snel moe als je je inspant?

Atruim
Medisch Centrum,

Teken, knip, plak bij onderstaand winkelwagentje
wat je op een dag zou willen kopen aan
(gezonde) voeding van de supermarkt. Vergelijk
je inhoud met die van je klasgenoten. Wat zou je
daarna willen veranderen?

supermarkten,

Tot ziens bij de Dikke Vrienden Club!!!
Meer informatie kun je vinden op: http://bit.ly/uJyocz

Supermarktonderzoek

PLUS

Waarschijnlijk baal je er ook van dat anderen je steeds pesten met “bolle” of
“vetzak”.
In de groep zul je merken dat je niet de enige bent samen praten we hierover en leer je,
hoe je hiermee omkunt gaan. Lijkt deze club je leuk, vraag dan aan je vader of moeder
om contact op te nemen met je huisarts of kinderarts.

onderwijsadviezen en coaching,

Dan is dit stukje speciaal voor jou, want dan is het nu tijd voor de Dikke Vrienden Club!
De Dikke Vrienden Club is een club voor kinderen die net als jij wat willen doen aan hun
overgewicht! Je leert er over voeding. Goede voeding is belangrijk voor je gezondheid,
want van ongezond en teveel eten word je dik en kun je allerlei klachten krijgen.
Bij de club krijg je tips over hoe je gezonder kunt eten en hoe je met moeilijke
momenten om kunt gaan. Samen met andere kinderen ga je sporten en oefeningen
doen. Hierdoor verbruik je meer energie en kun je je overgewicht verminderen. Ook je
conditie wordt beter.

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.

Groeien & Bloeien ®
‐ februari 2012

Muziek

Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

Nu ga je de tekst veranderen:
o
Je kunt delen van de tekst overnemen.
o
Maak een woordspin van dingen waarover je wilt
zingen.
o
Zoek makkelijke woorden op het einde van iedere
zin.
o
Zoek naar rijmwoorden (zie: www.rijmwoorden.nl).
o
Zing het liedje regelmatig en controleer of het klopt.
o
Vermijd het zingen van klinkers op meerdere noten:
ro‐ho‐ho‐da.
o
Soms vind je een mooie karaoke‐versie van je
melodie/liedje op Youtube.
o
Bedenk bewegingen bij je liedje (laat de tekst de
beweging ondersteunen).

•

Bewegende muziekinstrumenten

Ramzi

Neem haar vast bij de hand

Vukovic

Pluim

Kieszek

de Beule

en doe een stap vooruit.
Refrein:
Draai een keer in het rond.
Stamp met je voeten op de grond.
Sla je armen in de lucht.
Ga nu zitten met een zucht.
Stap nu rond als een gans.
Zo gaat de Kabouterdans!
Ja, dat ging al reuze goed,
Maar we zijn nog lang niet klaar.
Wij doen gewoon die dans opnieuw,
maar twee keer na elkaar.

Jullie dansen écht heel mooi.
Ploppertjes, geloof me maar!
nu drie keer na elkaar!

Poolse
Buikcimbaal

Servische Brac,

Marokaanse
Guembri

Leer deze dans!
Kijk voor een filmpje op:
http://bit.ly/fwyC6W

Maak het geluid van…
Hieronder zie je plaatjes van sporten.
Doe je ogen eens dicht en probeer je
eens het geluid van die sport voor te
stellen. Kun jij dat geluid nadoen?

‐ februari 2012

daarom doen we 't nog een keer.

Blokfluit

Groeien & Bloeien ®

Refrein (2x)

Belgische
Signaalhoorn

geestelijke gezondheidszorg.

een Kaboutermeisje uit.

“Ga voor gezond” een liedje van
Sita dat je kunt downloaden leren.
Kijk snel op: http://bit.ly/sdBduJ

VIirenze

Elke jongen kiest nu eerst

♩

Sporten is het voor mij,
sporten maakt me steeds blij
Ik denk als ik beweeg
dat ik steeds minder weeg
Goed gevoel dat gaat nooit
voorbij.

Medisch Centrum,

Luister goed naar wat ik zeg,
want hier komt de Kabouterdans.

♫

♬

Atruim

Iedereen goed opgelet,
want dit is je grote kans.

Roda‐spelers komen
overal vandaan. Ieder
land kent haar eigen
muziekinstrumenten.
Weet jij welk instrument
uit het land van de
getoonde spelers komt?
Verbind ze maar met
een lijntje.

♪

supermarkten,

Kabouterdans

Sporten is het voor mij,
sporten maakt me steeds blij
Ieder uur van de dag,
heb ik een grote lach
Met sporten ben ik een kei

PLUS

Stuur je liedje en eventueel een filmpje op naar:
groeienenbloeien@hotmail.com. Misschien komt jouw bijdrage
wel op de kidssite van Roda JC Kerkrade?

Heb je even voor mij?
maak wat tijd voor me vrij
Zeg me wat ik moet doen,
want ik wacht op die zoen
Kom vanavond bij mij

onderwijsadviezen en coaching,

•

Groeien & Bloeien

Zoek een melodie of liedje dat je heel leuk vindt. Denk eraan:
het moet makkelijk in het gehoor liggen en niet te moeilijk zijn.

melodie: “Heb je even voor mij”
van Frans Bauer

drukwerk,

•

Voorbeeld…

Roda JC Kerkrade, Sync.

Het maken van een beweegliedje is niet zo heel moeilijk.

Heb je even voor mij?
maak wat tijd voor me vrij
Iieder uur van de dag
denk ik steeds aan jou lach,
Alleen jij maakt mij blij

Medemogelijk gemaakt door:

Beweegliedjes

M eer D an V oetbal

Natuur
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

Verbind het voedsel met waar
het vandaan komt

Gezond eten volgens de Schijf van Vijf is slim voor jezelf, maar ook voor het milieu.
Je eet dan veel groenten, fruit en “volkoren” brood en niet teveel vlees,
melkproducten en kaas.

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.

Een plak brood, een glas melk, kippenpootjes: alles kost energie om te maken of
te kweken. Hoeveel energie kost alles wat jij eet? Test het zelf door je eigen
voedselafdruk te tekenen.

Medisch Centrum,

Je broodtrommel is groen. Misschien niet letterlijk, maar hij is wel duurzaam. Je
kunt hem steeds opnieuw gebruiken. Bovendien kun je er lekker eten indoen,
waar je lijf ook iets aan heeft. Bijvoorbeeld boterhammen en snacktomaatjes. In
de kantine, snackbar of winkel is gezond kiezen vaak niet zo simpel. Zeker als je
trek hebt.

Atruim

Heeft jouw biefstukje in de wei gestaan? Hebben jouw kippenpootjes gescharreld?
En is de vis die je eet duurzaam gevangen? Je kunt zelf kiezen wat je eet, als jij (of
degene die de boodschappen doen) de keuzetabellen voor vis, kip, rundvlees en ei
gebruikt in de winkel.

supermarkten,

Als je zelf groenten en fruit koopt, kun je letten op het seizoen en de herkomst.
Aardbeien zijn bijvoorbeeld echt zomerfruit en komen in de winter dus vaak van
ver. Wil je meer weten over seizoensgroenten? Gebruik dan de groenten‐ en
fruitkalender.

PLUS

Drink vooral kraanwater en neem alleen af en toe een glas ander drinken, zoals
frisdrank.
Bronwater (in fles of pak) is even gezond als kraanwater, maar slechter voor het
milieu en tot 1000x duurder.

onderwijsadviezen en coaching,

Eet regelmatig (dus neem altijd een ontbijt, lunch en avondeten) en eet en drink
maximaal 4 keer iets tussendoor. Dat is ook beter voor je tanden.

Groeien & Bloeien

Beweeg minimaal 60 minuten per dag. Alles telt mee, van naar school fietsen tot
sporten. Laat je niet met de auto wegbrengen als dat niet echt nodig is.

drukwerk,

Eet genoeg, maar niet teveel. Dat is natuurlijk goed voor je lijf, maar ook voor de
wereld.
Want: voor het maken van eten is veel grond, water en energie nodig. Onnodig
veel eten, kost dus ook onnodig veel energie.

Roda JC Kerkrade, Sync.

Gezond én duurzaam, wat kun jij doen?

Medemogelijk gemaakt door:

Voedingsschijf

M eer D an V oetbal

De onderstreepte stukjes zijn terug te vinden via:
Bron: voedingscentrum.nl http://bit.ly/qvuxvn

Groeien & Bloeien ®
‐ februari 2012

Natuur
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal
Medemogelijk gemaakt door:

Van welke plant eten we wat?

Plant
Aardappel

Knol

Wortel

Stengel

Blad

Bloem

drukwerk,

Andijvie

Roda JC Kerkrade, Sync.

Van planten kun je soms alles eten, maar soms ook alleen
een onderdeel ( knol, wortel, stengel, blad of bloem).
Zet een kruisje bij dat deel dat we van de plant eten.

Groeien & Bloeien

Asperge
Bloemkool
Chamignon

onderwijsadviezen en coaching,

Doperwt
Ijsbergsla
Knoflook

PLUS

Mais

supermarkten,

Paprika

Atruim

Snijbiet

Medisch Centrum,

Taugé
Witlof

geestelijke gezondheidszorg.

Teken bij de sporter het juiste sportattribuut

VIirenze

Sportattributen

Groeien & Bloeien ®
‐ februari 2012

Reken
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

3.

Roda JC Kerkrade, Sync.

4.

drukwerk,

Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds ongezonder eten en te weinig
bewegen. Eén op de acht kinderen in Nederland is te dik.
Kinderen eten teveel chips, patat en snoep, ook op school in de
pauzes. Tv‐kijken en computeren worden meer gedaan dan
buitenspelen of sporten.
Om niet te dik te worden moet eten en beweging met elkaar in balans
zijn. Daardoor kun je een gezond gewicht houden. Eet je teveel, dan
komen er kilo's bij. Met overgewicht als gevolg. Als je minder eet dan
je nodig hebt, dan valt je af en kunt je ondergewicht krijgen. Vaak kan
door een verandering in de eetgewoonten en leefgewoonten het
gewicht worden verbeterd.

Opdracht 2:
Zet van al je groepsgenoten de scores in een schema en bereken de
gemiddelde lengte, het gemiddelde gewicht en de gemiddelde BMI.

Naam
1.
2.

6.

8.
9.
10.

13.
14.
15.

18.
19.

geestelijke gezondheidszorg.

17.

VIirenze

16.

Medisch Centrum,

Of je BMI gezond is ten opzichte van je leeftijd kun je vinden op:
http://bit.ly/9MsYfg

12.

Atruim

17,59
17,6 – 18,4
18,5 – 24,9
25 – 29,9
30 – 39,9
40

supermarkten,

11.

De betekenis van de getallen:

BMI

PLUS

Neem je lengte (bijvoorbeeld 1,23 meter)
Bereken je lengte x je lengte (1,23 x 1,23 = 1, 5129)
Neem je gewicht (bijvoorbeeld 45 kilogram)
Deel je gewicht door [je lengte x je lengte] (45 : 1,5129)
Uitkomst: 29, 7441
Afgerond: 30

Gewicht

onderwijsadviezen en coaching,

7.

Opdracht 1: Bereken jouw BMI

ernstig ondergewicht:
ondergewicht:
normaal gewicht:
overgewicht, klasse 1:
obesitas, klasse 2:
morbide obesitas, klasse 3:

5.

Lengte

Groeien & Bloeien

Wat is BMI
Of je te dik of te dun bent kun je meten door het bepalen van de BMI,
de Body Mass Index. Deze meet niet hoeveel vet je in je lichaam hebt,
maar of je lichaam in verhouding is met je lengte.

Medemogelijk gemaakt door:

BMI

M eer D an V oetbal

20.
21.
22.

Opdracht 3:
Maak een grafiek van de gevonden BMI’s zet op een horizontale
lijn het aantal leerlingen en op de verticale lijn de BMI‐lijn

23.
24.
25.
Groepsgemiddelde:
Groeien & Bloeien ®
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Reken
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal

Prus

178

77

3.

Hempte

180

74

4.

Wielaert

178

70

5.

Delorge

179

77

6.

Donald

183

75

7.

Vormer

186

77

8.

Junker

186

77

9.

Pluim

190

85

10.

Malki

180

79

Wat valt je op?

supermarkten,

2.

BMI

PLUS

Gewicht
80

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Tips (buiten) spelen met iemand anders:
•
•
•

geestelijke gezondheidszorg.

Maandag

VIirenze

Neem onderstaand schema op een apart blaadje over en hang dit ergens op zodat je er elke dag aan wordt herinnerd
om een uur per dag extra te spelen. Als het je gelukt is om een uur extra actief te zijn kleur je het vakje van die dag
groen. Lukt het niet, kleur je het vakje rood.
Neem dit blaadje weer mee naar school op de datum die je als groep samen afspreekt en vergelijk jouw gegevens
met die van je klasgenoten.

Medisch Centrum,

Zet de plaatjes in de
juiste volgorde van
gewicht (zet er het juiste
cijfers van 1 t/m 10 bij).

Buitenspelen?

Atruim

Gemiddelde:

Gewichtig

onderwijsadviezen en coaching,

Lengte
187

Groeien & Bloeien

Naam
Kieszek

drukwerk,

1.

Zet de rugnummers van de spelers op de juiste volgorde!

Roda JC Kerkrade, Sync.

Rugnummers

Opdracht 4:
Bereken de gemiddelde BMI van de Roda‐spelers
(voor meer informatie, kijk op: http://bit.ly/ptS4sK)

Medemogelijk gemaakt door:

BMI berekening spelers Roda JC Kerkrade

spreek met een klasgenootje, vriendje of vriendinnetje af om te gaan spelen;
blijf na schooltijd langer op school om op het schoolplein te spelen;
schrijf allebei/allemaal zoveel mogelijk dingen op die jullie zouden kunnen gaan doen. Vouw de papiertjes
dubbel en grabbel een briefje van de stapel. Wanneer niet iedereen de activiteit leuk vindt dan kan er een ander
papiertje gepakt worden.

Tips (buiten) spelen:
•
•

zoek in een boek of op internet een leuk actief spel op dat je zou kunnen gaan doen.
fiets eens door de buurt om te kijken wat voor leuke speeltoestellen er zijn.

Groeien & Bloeien ®
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Taal
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

M eer D an V oetbal
Medemogelijk gemaakt door:

De acht raadsels van het verdwenen spandoek
Fragment uit het kinderboek van Roda JC
Hoofdstuk 8 , Weet wat je eet

Plaatjes vertellen
Beschrijf de plaatjes aan je klasgenoot.

Groeien & Bloeien
Atruim
Medisch Centrum,

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.
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Woordzoeker
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Kies uit:
balspel spelletjes beweging speurtocht buitenspelen sporten fietsen
springtouwen gezond steppen klimrek tikkertje lopen pauze skeeleren
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2.

5.

supermarkten,

Opdracht: Kun jij ook enkele “gezondheidjes” bedenken?

4.

PLUS

De letter s: rood
De letter p: geel
De letter o: zwart
De letter r: groen
De letter t: blauw

onderwijsadviezen en coaching,

Kleur de letters van het woord S P O R T

Dat de les was aangeslagen zag de meester wel aan de spullen die zijn leerlingen mee naar school
brengen. Op een aparte tafel stonden allerhande groenten, fruit, bruin brood en dieetboters.
“Dat hebben jullie hartstikke goed gedaan, jongens,” complimenteerde de meester. “Allemaal heel
gezond. Wat kunnen we daar nu van maken?”
De ideeën vlogen door de klas. Van een boterham met kaas en heel dun besmeerd met boter tot
een fruitspies met stukjes appel, aardbei, meloen en paprika. In een mum van tijd waren er zoveel
goede voorstellen dat ze gemakkelijk een lijst van tien slimme gezondheidjes konden samenstellen.
“Meester, de volgende keer trakteer ik niet meer op chips als ik jarig ben. Zo’n fruitspies lijkt me
veel lekkerder en ook veel gezonder,” merkte Djonny op.
“Jij hebt het hélemaal begrepen, Djonny,” zei de meester. “Jij bent nu ook slim op je eigen
lichaam.”
Micka werd dit keer uitgekozen om een poster te maken om voor de ruit te hangen. Een letter zat
er deze keer niet in. Die zouden ze krijgen als de spandoekdieven hun lijstje goedkeurden. Sem
maakte nog een mooie vier om te laten zien dat ze toe waren aan het volgend raadsel.
“Klaar,” riepen Sem en Micka, nadat ze van buiten gecontroleerd hadden of de posters goed
zichtbaar waren.
“Nog niet helemaal,” zei de meester. Haal nu eens allemaal je tas van de gang en leg je
ochtendlekkers eens op tafel.”
Schuifelend deden de kinderen wat de meester had gevraagd. Ze schrokken toch wel een beetje
toen ze zagen wat er allemaal op de tafeltjes verscheen: een suikerwafel, een klein zakje hamka’s,
een lolly, ander snoepgoed, chocomel …
De meester hoefde niets meer te zeggen; de gezichtjes vóór hem zeiden al genoeg. Morgen
zouden er andere spulletjes in de trommeltjes van zijn leerlingen zitten dan vandaag. Daar was hij
vast van overtuigd.

3.

drukwerk,

De volgende morgen stonden de jongens in het middelpunt van de belangstelling. Via sms en MSN
was het bericht verspreid van de vreemde brief en de bijbehorende foto die gevonden was in de
tas van Sem.
De meester was ook heel verbaasd over de foto en de brief. Toch kon hij wel een verklaring geven.
“Diabetes is momenteel een ziekte waaraan veel mensen lijden. Het wordt ook wel volksziekte
nummer één genoemd. Dat heeft te maken met onze welvaart,” legde de meester uit. “Een andere
naam voor diabetes is suikerziekte. Voedingstoffen, uit bijvoorbeeld brood en aardappelen,
worden in je lichaam omgezet in suiker. Suiker dient als brandstof voor je lichaam. Dat betekent
dat je spieren bijvoorbeeld deze suiker nodig hebben om te kunnen bewegen. Je kunt het op de
volgende manier voorstellen. Onze spieren bestaan uit allemaal kleine cellen en die cellen hebben
kleine deurtjes. De deurtjes zijn op slot. Je lichaam maakt een stofje aan om die deurtjes te kunnen
openen, om de slotjes van de deurtjes af te halen. Die stof heet insuline. Iemand die diabetes, dus
suikerziekte heeft, mist die insuline. Dat kan zijn omdat zijn lichaam die stof niet maakt. Dat
noemen we dan: diabetes type 1. Het kan ook zijn dat het lichaam te weinig van die stof maakt:
diabetes type 2. Het type 2 wordt ook wel ouderdomdiabetes genoemd, omdat vooral oudere
mensen die ziekte krijgen. Er zit dan teveel brandstof in het lichaam. Dat wordt ook wel hyper
genoemd. Doordat de brandstof dus niet in de spieren kan komen, en dus niet verbrand wordt,
worden die mensen ziek. Mensen die te horen krijgen dat ze suikerziekte hebben moeten pillen
slikken. Als het erger wordt, moeten ze insuline gaan spuiten.”
Bernd zat heel hard te knikken. Dat herkende hij wel van zijn oma.
De meester ging verder: “Diabeten zijn dan heel erg moe en kunnen problemen krijgen met zien.
Ook kan het zijn dat ze minder voelen en problemen krijgen met lopen. Tevens lopen ze extra kans
problemen te krijgen met hun hart, hun bloedvaten en hun nieren. Aan diabetes type 1 kun je niet
zoveel doen, maar aan type 2 wel. Soms kun je de ziekte erven van je ouders of zelfs van je
grootouders. Maar ook heeft het vaak te maken met een ongezonde manier van leven.”
“Dus als je gezond eet en gezond leeft, krijg je geen suikerziekte.”
“Of je het dan helemaal niet krijgt, is niet met zekerheid te zeggen. Of je überhaupt ziek wordt
heeft met heel veel factoren te maken. Maar je maakt de kans wel een heel stuk kleiner,” legde de
meester verder uit.
“Nou, ik hoef geen suikerziekte,” zei Bernd, die een spuitende oma duidelijk op zijn netvlies had
staan. “Mijn oma heeft wel eens een hypo gehad en dat zag er heel akelig uit.”
“Wat is een hypo, meester? vroeg Karlien.
De meester merkte dat zijn leerlingen heel erg graag willen weten wat diabetes precies is en ging
graag op de materie in. “Je moet het ijzer smeden als het heet,” zei hij altijd.
“Een hypo is het moment waarop er juist te weinig suiker in je lichaam zit. Dat kan doordat je te
weinig gegeten hebt of te veel insuline hebt gehad. Je lichaam reageert daarop door bijvoorbeeld
flauwvallen. De diabeet moet er dan voor zorgen dat de suiker in het lichaam juist heel snel wordt
aangevuld. Dat kan door bijvoorbeeld een glaasje limonadesiroop te drinken of wat druivensuiker
te eten.
“Mijn oma heeft altijd een rolletje druivensuiker in haar tas zitten. Soms krijg ik ook wel eens een
tabletje van haar. Dat is heel lekker, maar ook heel zoet,” wist Bernd.
“Maar wat moet er dan gebeuren als je oma flauwvalt, voor ze een tabletje heeft genomen?” wilde
Carla weten.
“Mijn opa weet daar wel raad mee,” antwoordde Bernd. “In de koelkast ligt een oranje doosje.
Daar zit een spuit in met speciale suiker.”
“Maar wat als je oma niet thuis is?” vroeg Fleur.
“Dan moet iemand een ambulance bellen en moet oma mee naar het ziekenhuis. Maar gelukkig is
dat nog nooit gebeurd,” antwoordde Bernd.
“Zo zie je maar, jongens. Je kunt suikerziekte maar beter vóór zijn en proberen gezond te leven,”
wilde de meester afsluiten.
“Meester, het raadsel luidt dat de man op de foto dom is. Of beter gezegd: dom was. Nu is hij
slimmer. Ook wij moeten tien keer iets slims bedenken. Ik denk dat we tien dingen moeten
bedenken die met gezond eten te maken hebben,” zei Sem.
“Je hebt helemaal gelijk, Sem. Knap van je,” verwoordt de meester. “Zullen we allemaal thuis eens
kijken wat voor gezonde dingen we in de koelkast hebben en die morgen meebrengen?”
Dat vonden ze een goed idee. Gingen ze morgen tenminste ook weer met het raadsel verder.

Roda JC Kerkrade, Sync.

“Het raadsel heeft waarschijnlijk iets met die man op de foto te maken. Kijk maar naar de tekst
eronder. Daar staat iets van diabetes,” zei Bernd. “Mijn oma heeft ook diabetes. Dat is iets wat
oude mensen krijgen. Ze moet daarvoor wel vier keer per dag spuiten.”
“Spuiten? Wat spuit ze dan?” vroeg Jeroen.
“Een bepaalde vloeistof, zodat er eten in haar bloed kan komen, heeft mijn moeder me ooit
uitgelegd. Maar het fijne weet ik er ook niet van. Wel weet ik dat, als ze teveel van die vloeistof
spuit, ze flauw kan vallen,” legde Bernd verder uit.
“Kom jongens, we gaan weer verder ballen,” riep Ruud alweer, die zijn belangstelling voor het
raadsel wel heel snel verloren had. Voetbal trok toch harder dan een raadsel.
“We zullen het raadsel morgen mee naar school nemen. Dan kunnen we het aan de meester
vragen,” vond Sem. Daar waren allen het mee eens. Vlug werden de drinkflesjes in de tassen
opgeborgen. Sem zorgde ervoor dat de brief onderaan in tas terechtkwam. Snel werden er twee
partijen gemaakt en de rest van de vrije woensdagmiddag voetbalden ze alsof hun leven ervan
afhing. Alle oefeningen konden nu lekker in de praktijk worden gebracht.
Toch was Sem niet helemaal bij het voetbal. Vaak ging zijn blik naar zijn tas. Hij was er heel zeker
van dat er niets in zijn tas zat toen hij zijn spulletjes bij elkaar zocht. Niemand was in de buurt van
zijn tas geweest. Hoe kon het dan toch dat die enveloppe in zijn tas zat …?

Taal
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…
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Medemogelijk gemaakt door:

Opstel schoolkrant

Roda JC Kerkrade, Sync.

Lees de twee teksten “Eindexamen, eet je energiek” en “De
wereld achter je eten” Je leerkracht kan deze twee teksten
downloaden of zichtbaar maken op het digitale bord via:
http://bit.ly/vm4Ude
Schrijf hieronder zelf een tekst voor jouw schoolkrant!

drukwerk,

Verzin naam titel voor je krant

Groeien & Bloeien
onderwijsadviezen en coaching,

PLUS
supermarkten,

Atruim
Medisch Centrum,

VIirenze
geestelijke gezondheidszorg.

Teken of plak een plaatje bij jou verhaal
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Zelf
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

Beschrijf jouw voedselafdruk en vat je verbetertips samen in onderstaand schema.

Maak een tekening van jouw lievelingssport.

Roda JC Kerkrade, Sync.

Je kunt van je eigen eetgedrag een schema maken: een zogenaamde “voedselafdruk”. Om
het makkelijk te maken is er een eenvoudig programmaatje te vinden op: http://bit.ly/qvuxvn

Lievelingssport

Medemogelijk gemaakt door:

Wat eet je zoal?

M eer D an V oetbal

drukwerk,
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onderwijsadviezen en coaching,

PLUS
supermarkten,

Atruim
Medisch Centrum,

VIirenze

Zet een smiley bij de volgende situaties:

geestelijke gezondheidszorg.

Smiley
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Zelf
Roda JC Kerkrade

Gezondheidskrant
R oda J eet C ool…

Goede voeding is belangrijk voor een goede prestatie. Kijk maar eens wat de volgende Roda‐spelers eten.

Rick Plum

Laurant Delorge

Medemogelijk gemaakt door:

Mijn maaltijd

M eer D an V oetbal

Roda JC Kerkrade, Sync.
drukwerk,

Broodje ham en
oude kaas

Wentelteefjes

Wat eet je meestal voor een
wedstrijd?

Kiwi

Wat eten jullie bij Roda JC als
gezamenlijke lunch?

Mandarijntjes

Lasagna

6 keer per week

Sinds mijn 7e dus
nu al 25 jaar

Bijna dagelijks
Vanaf mijn 5e

geestelijke gezondheidszorg.

Hoe lang voetbal je al?

Champignons,
garnalen en
mosselen.

VIirenze

Hoe vaak per week doe je aan
sport?

Gortelstampot

Medisch Centrum,

Lever

Wat lust je niet?

Gehaktballetjes in
tomatensaus

Atruim

Stoofvlees met
frietjes

Onze kok varieert geregeld met
zijn gerechten. We kunnen telkens
kiezen tussen brood, salades of
pasta

supermarkten,

Wat is je favoriete avondeten?

PLUS

Meestal pasta

Noem een gerecht uit het land
waar je vandaan komt.

Pasta met een
biefstukje

onderwijsadviezen en coaching,

Pasta, groenten,
banaan, appel

Wat is je favoriete fruit?

Groeien & Bloeien

Wat is je favoriete ontbijt?

Bedenk een gezonde maaltijd (voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) dat jij het liefst elke dag zou willen
eten. Maak gebruik van alle zaken die je in deze krant hebt geleerd.
Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

Groeien & Bloeien ®

Dessert:
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