
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ZO ZIT DAT: 

 

EEN ACTUEEL LESPROGRAMMA VOOR KINDEREN OP DE BASISSCHOOL 

 

WWW.ZITMETPIT.NL 

 

BINNENKORT OP DE SCHOOL VAN UW KIND! 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Kinderen brengen steeds meer tijd zittend door. Zowel op 

school als thuis en vaak achter een scherm. De digitale wereld 

biedt ongekende mogelijkheden, maar helaas zijn er ook 

negatieve gevolgen. Therapeuten behandelen steeds vaker jonge 

kinderen met pijnklachten in rug, nek en schouders. Hoe gaat 

dat over 5, 15, 25 jaar?  

Zit met Pit! leert kinderen een goede balans te vinden tussen 

zitten en bewegen. Hoe jonger ze zich bewust worden van een 

goede houding en het nut van regelmatig bewegen, des te beter 

zijn ze voorbereid op een lang, gezond en productief leven.  

De lessen van Zit met Pit! zijn praktisch, afwisselend en 

interactief. Na iedere les krijgen de kinderen een ouderbrief 

mee naar huis, zodat u er direct bij betrokken bent. Wie weet 

krijgt u zo ook eens wat tips van uw kind in plaats van andersom! 

Het lesmateriaal van Zit met Pit! is opgebouwd rondom het 

stripfiguurtje Pietje Pit. Hij laat zien hoe het moet en nodigt de 

kinderen uit om met hem mee te doen in een werkboekje met 

leuke en leerzame opdrachten. 

Tot snel!  

 

 

 KINDEREN TUSSEN 4 EN 

11 JAAR ZITTEN 

GEMIDDELD RUIM 7 UUR 

PER DAG. DIT IS BIJNA 

60% VAN DE TIJD DAT 

ZE WAKKER ZIJN. 

 

KINDEREN GROEIEN OP 

MET BEELDSCHERMEN.  

OM ZE TE LEREN HIER 

GOED MEE OM TE GAAN 

HEBBEN ZE ONZE HULP 

HARD NODIG. 

 

U MAG TROTS ZIJN OP 

DE SCHOOL VAN UW 

KIND!  

 

DEZE SCHOOL KIEST 

ERVOOR OM AANDACHT 

TE BESTEDEN AAN DIT 

BELANGRIJKE 

ONDERWERP MET DE 

LESSEN VAN ‘ZIT MET 

PIT!’ 

 

Zit met Pit! is een lesprogramma voor kinderen in de bovenbouw van de 

basisschool. Kinderen leren alles over goed zitten bij beeldschermgebruik en 

het belang van voldoende bewegen. 

 

 

 

 
 

http://www.zitmetpit.nl/

