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• Tijd en aandacht voor een jarige (jonge) leerling.
• Duidelijke afspraken, passend binnen de Coronarichtlijnen.
• Delen van informatie over het belang van gezonde voeding, ook bij traktaties.
Kinderen die jarig zijn in groep 1-3:
• De traktatie moet voorverpakt zijn. Dus gekocht in de winkel.
• Alleen de eigen leerkracht krijgt een traktatie, niet de leerkrachten van de unit.
• De kinderen mogen de traktatie opeten in de klas, na handen wassen.
• Het kind neemt de traktatie zelf mee naar de klas.
• Kinderen kunnen niet rondlopen met een verjaardagskaart. Deze krijgen ze mee naar
huis. (Groep 1/2)
• Ouders mogen volgens RIVM richtlijnen niet bij het vieren aanwezig zijn. Ook niet voor
het raam, want het schoolplein mag niet bezocht worden.
• De leerkracht maakt 2 foto's en verstuurt deze via Parro (groep 1-2-3), omdat ouders
nu niet aanwezig mogen zijn)
Kinderen die jarig zijn in groep 4-8:
• De traktatie moet voorverpakt zijn. Dus gekocht in de winkel.
• De kinderen mogen de traktatie opeten in de klas, na handen wassen.
• Het kind neemt de traktatie zelf mee naar de klas.
Trakteren
Een traktatie hoort bij een feestmoment. Anders dan bij het tussendoortje en de lunch
willen we hierin als school geen voorschrijvende maar een adviserende rol innemen. We
adviseren u als ouder om een gezonde traktatie te verzorgen bij de verjaardag van uw
kind. We denken dan aan niet te zoet, te vet, maar vooral aan een kleine traktatie.
Trakteren en ziekte of allergie
We werken op onze school met een kwaliteitskaart allergie en ziekte. Hierin staan ook de
acties voor trakteren beschreven. U wordt, als ouders dit hebben aangegeven, bij de start
van het schooljaar door de leerkracht geïnformeerd over allergieën in de groep. Fijn als u
daar rekening mee houdt.
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