
communicatie pakket

Bericht 1 : ‘Samen op ontdekkingstocht naar nieuwe smaken’
Het kinderdagverblijf is de ideale plek om gezonde smaken te 
ontdekken.Samen met vriendjes gaat proeven namelijk een stuk 
makkelijker. Zien eten, doet eten! Dit maakt de kinderopvang dé 
plek voor een smaakavontuur. Dagelijks serveren wij de 
kinderen een warme lunch van Madaga. Zo werken wij dagelijks 
aan een gezonde smaakontwikkeling!

Dat wordt smullen! De kinderen gaan de warme maaltijden van Madaga eten. 
Hoe leuk is het om ook de ouders hierin mee te nemen via social media, de 

nieuwsbrief of ouderportaal?  Om het jullie makkelijk te maken hebben wij alvast 
een kant-en-klaar pakket samengesteld. Hierin staat per bericht welke tekst en 

bijbehorende foto je kunt gebruiken. 

Bericht 2 : ‘handig met een gezonde en voedzame portie op naar huis!’
Dagelijks serveren wij de kinderen een warme lunch van Madaga.  
De maaltijden zijn speciaal voor kinderen ontwikkeld.Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van gezonde en verse ingrediënten. Iedere 
maaltijd bevat minimaal één portie groente en alle maaltijden 
voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo neem je 
jouw kleine al met een gezonde portie op weer mee naar huis!

Bericht 4 : ‘wij maken van iedere lunch een feestje!’
Wij maken van iedere lunch een feestje! Hoe we dat doen? 
We eten samen aan tafel en maken er een leuk moment van.
Helpen tafeldekken, liedjes zingen en andere tafelpraat.. 
zo gaat die portie er zeker in!

Bericht 3 : ‘vaak eten kinderen beter op de opvang dan thuis’
Wist je dat kinderen soms wel 10 tot 15 keer moeten proeven 
voordat ze een smaak leren waarderen? En met wie kan je deze 
uitdaging het beste aangaan? Met de vriendjes op het 
kinderdagverblijf! Als er ééntje overstag gaat, dan volgt 
de rest al snel.

Bericht 5 : ‘spelenderwijs smaken ontdekken!’
Nieuwe smaken leren kennen is een gróót avontuur en gebeurt 
niet alleen aan tafel. Er wordt gespeeld, geproefd, gekookt.
Stapje voor stapje wennen aan nieuwe smaken, 
geuren en texturen.


