
Waar komt melk vandaan? Hoe ruikt basilicum? 

Hoe voorkom je voedselverspilling? Hoe maak 

je een gezonde maaltijd? De KinderKOOKschool 
geeft antwoord op deze en heel veel andere 

vragen. Dat doen we in de vorm van een geva-

rieerd lesprogramma. Op maat ontwikkeld voor 
kinderen van álle groepen van de basisschool. 
Leuk en leerzaam, zowel voor de allerkleinsten 

als voor schoolverlaters.

www.kinderkookschool.nl

 Ontdek 

   zelf hoe

gezond islekker



De KinderKOOKschool
Stichting KinderKOOKschool Echt-Susteren heeft zich tot 

doel gesteld álle kinderen, van zoveel mogelijk basisscholen 
in Midden- en Zuid-Limburg, kennis te laten maken met (het 
belang van) gezonde voeding. We leren kinderen op speel-
se wijze wat goede voeding is, hoe een gezond eetpatroon 
eruitziet én dat gezond ook nog eens echt lekker is! De Kin-

derKOOKschool wordt gerund door een enthousiaste groep 
vrijwilligers, met passie voor gezond en lekker eten en hart 
voor kinderen.

De KinderKOOKschool is gevestigd in de geheel gerenoveer-

de voormalige Macintoshloods in Susteren. Een eigentijdse, 
kindvriendelijke onderwijslocatie. Naast een schitterend 
theorielokaal beschikken we hier over een ruime kookstu-

dio. Ook hebben we een eigen kruidentuin, waar kinderen 
zelf verse kruiden kunnen plukken, ruiken en proeven. Een 
heerlijke plek, waar we kinderen alle ruimte bieden om zelf 
te ontdekken hoe lekker gezond kan zijn. 

 
 Info en contact
 Heb je belangstelling om jouw school aan te melden   
 voor ons lesprogramma? Leuk! Jorianne Ritzen-Ahling,  
 secretaris van Stichting KinderKOOKschool Echt-

 Susteren informeert je graag over de mogelijkheden.   
 Voor info en contact, bel 06-51034037    

 of mail naar: info@kinderkookschool.nl.

 Stichting KinderKOOKschool Echt-Susteren |   

 Feurthstraat 56 Susteren | www.kinderkookschool.nl

Jong geleerd…
In een sessie van een dagdeel leren we kinderen op speelse 
wijze van alles over gezondheid, voeding en koken. Het les-

programma bestaat uit een combinatie van theorie en prak-

tijk. De kinderen staan stil bij de herkomst en het belang van 
gezond eten, ruiken en proeven authentieke smaken. En ze 
koken samen vier verantwoorde gerechtjes, die ze na afloop 
gezellig samen opeten. Leuk, leerzaam en hartstikke lekker!

Smakelijk leren
Stichting KinderKOOKschool Echt-Susteren is er voor alle ba-

sisscholen in Midden- en Zuid-Limburg. Onze leerlijn ‘Sma-

kelijk leren’ is op maat ontwikkeld voor elke leeftijdsgroep en 
dus leuk en leerzaam voor de hele school. We bieden voor 
groep 1 tot en met 8 één les per schooljaar, over thema’s als 
gezonde voeding, smaken, proeven en koken, maar ook over 
hygiëne, duurzaamheid en milieu. Daarbinnen komen diver-
se onderwerpen aan bod, waarbij theorie en praktijk elkaar 
op prikkelende wijze afwisselen. 

Kosten voor deelname
Basisscholen in de gemeente Echt-Susteren betalen voor 
deelname € 5,- per kind/les. Inbegrepen zijn de theorie- en 
praktijkles, alle benodigde materialen en de gezamenlijke 
maaltijd. 

Basisscholen uit andere gemeenten betalen naast de € 5,- 
per kind/les een kleine bijdrage ter compensatie van de over-
headkosten. Diverse gemeenten bieden subsidiemogelijkhe-

den voor deelname.

Over de KinderKOOKschool

Smakelijk leren


