Koekiemonsters bakken voor KiKa!
Begin 2019 staat er iets heel leuks op de planning! Dan gaan we namelijk met alle kinderen van
Nederland bakken voor KiKa. Wij toveren maart om tot ‘nationale bak-maand voor KiKa’. Naar het
idee van ‘Heel Holland bakt’ roepen wij iedereen uit de kinderopvang op om een maand lang in actie
te komen door lekkere en gezonde dingen te bakken. Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan
een lekker bananenbrood, een frisse worteltaart of smaakvolle havermoutkoekjes. Ook de
allerkleinsten kunnen meedoen door te knutselen en te kleuren over het thema.
Ben jij werkzaam op een peuterspeelzaal, (medische) kinderdagopvang, BSO, of als gastouder of
nanny actief? Ga dan met jouw kids aan de slag en trommel alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s,
familieleden, buren en vrienden op, want al dat lekkers moet uiteindelijk natuurlijk geproefd (en
gekocht) worden om zo KiKa te steunen! Lees snel door en neem ‘Bakken voor KiKa’ op in je (thema)
jaarplanning voor het schooljaar 2018/2019.
Wat kun je vanuit KiKa verwachten:


Een leuk informatiepakket met o.a.:
 Voorlichting/informatie over KiKa voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 Tips en tricks hoe je het beste met jouw kids in actie kan komen voor KiKa
 Ideeën voor leuke gezonde recepten en creatieve tips via: Peuterleidsters
 Een inspirerende activiteitenkalender, ook voor de allerkleinsten!
 Je eigen actiepagina op; www.actievoorkika.nl/bakkenvoorkika

‘Bakken voor KiKa’ past zowel binnen het (VVE) thema dat betrekking heeft op ‘Ziek zijn’ als op
‘Voeding’.


Hoe doe je mee?
 Volg Peuterleidsters op Facebook om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en
het laatste nieuws. Op de pagina is een aparte groep aangemaakt met als titel;
Koekiemonsters bakken voor Kika!
 Maak zelf een actiepagina aan onder deze pagina
 Op de hoogte blijven? Laat dan hier je e-mailadres achter.

Deze actie is een initiatief van Marleen Gerdes, van Facebook Community Peuterleidsters. Samen
gaan we alles in het werk stellen om in maart 2019 zoveel mogelijk kinderopvangvestigingen met de
kinderen voor deze mooie actie te laten bakken!
Mocht je al eerder aan de slag willen kan dat natuurlijk. Vanaf het moment van aanmelden kun je al
geld gaan inzamelen, de stand zal met de meter worden bijgehouden. Vanaf januari 2019 zijn de
materialen beschikbaar! Op de hoogte blijven? Laat dan hier je e-mailadres achter en doe mee!

