
Kidsmenu 2.0 – Groningen 

Terwijl we binnen de locaties van SKSG een actief voedingsbeleid hanteren, zien we vaak in de 

restaurants een ongezond kindermenu op de menukaart. U kent het wel: patat, kipnuggets of een 

frikandel als avondeten. In de maanden november en december 2019 willen we graag met SKSG 

kinderen lekkere en bovenal gezonde kindermenu’s bedenken. Partners daarbij zijn HANNN, Jumbo, 

Stichting Kind & Voeding, GGD/JOGG, Jong Leren Eten, UMCG Healthy Ageing. En natuurlijk hebben 

we jullie als restaurants hierbij nodig! We hebben plek voor 10 restaurants in de stad Groningen, 1 

restaurant in Leek en 1 restaurant in Zuidhorn. Kom onder de aandacht van ruim 4.000 ouders en 

ruim 6.500 kinderen en zet je zelf als restaurant op de kaart met een gezond kidsmenu 2.0 vanaf 

januari 2020. 

 

Meld je aan d.m.v. het volgende aanmeldformulier in te vullen: https://sksg.nl/kidsmenu/.  

Graag vóór 16 juni! En meer informatie volgt! 

SKSG - Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf!  

SKSG, Stichting Kinderopvang Stad Groningen, is met ruim 6500 kinderen de grootste 

kinderopvangorganisatie in de stad Groningen. Het heeft ruim 100 locaties in de stad Groningen en in 

het Westerkwartier. Ruim 3500 kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar brengen een groot deel van 

hun vrije tijd door op SKSG-locaties voor buitenschoolse opvang.  

SKSG biedt kinderen allereerst een veilige plek en een positief pedagogisch klimaat, en voor een 

optimale kindontwikkeling bieden we een veelzijdig activiteitenaanbod noodzakelijk. Om er zorg voor 

te dragen dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen en ze de kans te geven om te ontdekken 

wat ze leuk vinden, richt SKSG zich met haar activiteitenprogramma op de BSO op een vijftal thema’s. 

Het thema dat in november en december 2019 centraal staat is:  

 

Koken en Voeding – SKSG Masterchef! 

SKSG staat voor ‘gezonde kinderopvang’. Dat zie je terug op al onze locaties. 

Omdat de basis voor een gezond voedingspatroon al  wordt gelegd als 

kinderen jong zijn, hanteert SKSG een actief voedingsbeleid waarbij het 

bieden van gezonde voeding en vragen als ‘wat eten we met kinderen?’ en 

‘hoe eten we met kinderen?’ van groot belang zijn. Daarnaast organiseren we 

activiteiten binnen het thema Koken en Voeding waar kinderen actief met 

gezonde voeding in aanraking komen. Door deze combinatie van het gezonde 

voedingsbeleid en het activiteitenaanbod brengen wij kinderen spelenderwijs 

kennis bij over gezonde, gevarieerde en verantwoorde voeding, zodat ze nu 

en in de toekomst handvatten hebben voor een gezonde leefstijl.  
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