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Een nieuwe periode, een nieuwe kantine? 
 
 

• Op maandag 
7 april starten 
wij met een 
nieuw 
assortiment 
in de kantine 
van de 
werkplaats. 
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Beste (mede)werkers, 
 
Jullie hebben gehoord dat er wat gaat veranderen in de kantine. We denken dan 
voornamelijk aan het assortiment. Een tijdje terug is er al een watercooler 
geplaatst. Dat is niet zonder reden. 
 
De mensheid belast het milieu steeds meer. Door onze welvaart is ons eetpatroon 
sterk veranderd. We bewegen steeds minder en zitten vaak lang achter de 
computer. 
 
Steeds meer zien we dat er aandacht gevraagd wordt voor het milieu. 
De vraag naar gezonde voeding en meer lichaamsbeweging neemt toe. 
 
Samen met onze cateraar willen wij als school onze verantwoordelijkheid nemen. 
Daarom willen wij jonge mensen op weg naar volwassenheid helpen dit op een 
gezonde en verantwoorde wijze te doen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wat gaat er veranderen? 
 
Vanaf 7 april zullen er een aantal zaken veranderen. We proberen zoveel mogelijk 
gezonde dingen aan te bieden.  
Het is natuurlijk niet zo dat we alleen groente en fruit gaan verkopen, maar de 
bedoeling is dat de keuzemogelijkheid voor de gezondere dingen groter gaat 
worden. Af en toe een minder gezonde keuze moet geen probleem zijn. 
In het aanbod van eten en drinken komt dus meer plaats voor gezonde producten. 
Zo kun je zelf een keuze maken uit diverse broodsoorten en beleg.  
 
Gezondere producten zijn veelal duurder dan minder gezonde producten. Wij 
proberen natuurlijk te stimuleren dat iedereen een gezondere keuze gaat maken, 
vandaar dat je qua prijs niet zoveel gaat merken. Het wordt als het ware 
gesponsord. Dit zal gebeuren vanuit de ouderbijdrage. 
 
 
Om jullie te helpen een verantwoorde lunch samen te stellen zie je op de 
prijslijsten informatie over de energiewaarde van de verschillende producten. Ook 
door kleurcodes zal het een stuk makkelijker worden om een gezonde keuze te 
maken. Dit zullen we z.s.m. gaan invoeren. 
 
Ongezonde keuze 
Minder gezonde keuze 
Gezonde keuze 
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Een schoner milieu. Begin 
bij jezelf! 
 
 
 
 
 
Wij hopen dat jullie verblijf 
in de kantine door de 
veranderingen er gezonder 
en plezieriger op wordt, en 
rekenen op jullie 
samenwerking om dit ook 
zo te houden. 
 
Alvast dank daarvoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Aandacht voor het milieu. 
 
In de kantine staan grote prullenbakken waar je het afval in kwijt kunt. Nog 
steeds is het zo dat mensen ontzettend veel rommel achterlaten. Ook in het 
dagelijkse leven zie je dit terug. Kijk maar eens op straat. 
Het schoonhouden van je eigen leefomgeving is al een grote stap in de goede 
richting. Ook de school is daar een onderdeel van. Denk daar aan. Afval in de 
afvalbak. 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Inspraak. 
 
Uiteraard proberen wij voor iedereen een zo’n goed mogelijk aanbod te bieden. 
Wij vinden het daarom ook jammer dat er werkers in groten getale naar de 
plaatselijke supermarkt trekken.  
Wij willen het jullie zo goed mogelijk naar de zin maken. Daarom horen wij 
graag jullie wensen en ideeën over het assortiment, de aankleding en andere 
zaken die kunnen bijdragen tot een grote mate van tevredenheid. 
 
Ideekaartjes kun je pakken bij de balie. Deze kun je invullen en inleveren in de 
daarvoor bestemde doos. Maar je mag ook mailen naar: 
gezondeschoolkantine@wpkeesboeke.nl 
 
Ook in de toekomst willen wij informatie blijven uitwisselen. Daarover berichten 
wij later meer. Met jullie inbreng willen wij dit laten slagen en hopen dat 
iedereen een gezondere keuze gaat maken. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Logo 
  
Aan de gezonde schoolkantine willen wij een logo verbinden. Wij roepen 
iedereen op om een logo te verzinnen en deze te mailen naar: 
gezondeschoolkantine@wpkeesboeke.nl 
 
De persoon die ons het winnende logo toestuurt krijgt twee dagen een verzorgde 
gezonde lunch uit de kantine. 
 
Veel plezier en geniet van de gezonde keuze, 
 
Namens het team gezonde voeding, 
 
Jos Heuer en Ferry van de Wal  
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