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Geef me de 5
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Een |receptenwedstrijd
| | | | | | | | | | | | | voor kinderen uit groep 5 t/m 8

Wat moet je doen?
Bedenk je eigen gezonde en
lekkere recept en schrijf dit op,
op de achterkant van deze flyer.
Lever het compleet ingevulde
formulier in bij de conciërge van je
school. Dit kan van 3 t/m 28 september.

Wat gebeurt er dan?
Alle recepten worden beoordeeld
door een jury. We kiezen van elke
school 1 of 2 kinderen die hun
eigen recept gaan klaarmaken
samen met een kok.
Op dinsdagochtend 16 oktober
worden deze kinderen uitgenodigd op
verzorgingshuis Noorderkroon.
Om 10.00 uur starten we met een
gezamenlijke sportactiviteit met de
inwoners van de Noorderkroon. Na het
sporten gaan de kinderen hun eigen
recept klaarmaken.

En om 12:00 uur gaan de kinderen en
de bewoners alles lekker opeten. Na de
lunch wordt bekend gemaakt wie de twee
winnaars van de receptenwedstrijd zijn.

Wat kan je winnen?
De winnende recepten en alle
andere geschikte recepten
worden gebundeld tot een echt
kinderkookboek. Deze wordt in
2019 tijdens de gezondheidsweken gepresenteerd. Alle deelnemers
ontvangen hier dan een bericht over.

Een kookboek
met je eigen
recept erin...
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Veel plezier en alvast bedankt voor je recept
• de sport- en cultuurcoaches noordenveld
• albert heijn roden
• anita van der noord van “de nieuwe leefstijl”

Vul onderstaand formulier in en lever je recept in bij de conciërge van je school.
Dit kan van 3 t/m 28 september. Vind je dit formulier te klein,
dan mag je ook een groter papier gebruiken.

Naam: 						
School:
Mijn recept heet:
Mijn recept is bedoeld voor
Ingrediënten:

Hoe maak je het klaar:

personen

Leeftijd:

jaar

