
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofddorp, 10 september 2021 

 

Betreft: Traktatiebeleid Klavertje vier 2021-2022 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van Klavertje vier, 

 
Gefeliciteerd! Uw kind is jarig.... 
Trakteren in de groep als je jarig bent, is voor de meeste kinderen een leuk moment. Voor de ouders/ 
verzorgers kan het soms lastig zijn om te kiezen waaruit die traktatie moet bestaan.  Er zijn 
verschillende meningen over wat wel of geen snoep is en wat wel of niet gezond is. 
De school kan daar ook geen deugdelijk antwoord op geven en daarom laten wij de 
eindverantwoordelijkheid bij ouders. Ouders en school hebben immers een voorbeeldfunctie voor 
kinderen.  Net als de ouders, willen wij een bijdrage leveren aan de gezondheid van de kinderen. 
Daarbij hoort dat kinderen leren verantwoord met snoep om te gaan. 
 
We willen geen snoepverbod hanteren, maar willen u wijzen op een paar adviezen: 

1. Vermijd grote traktaties. Een traktatie moet geen 'maaltijd' worden.  
2. Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn omdat ze vooral bestaan uit 

suiker, vet, kleurstoffen en dergelijke. 
3. Maak samen met uw kind een traktatie. Het hoeft niet veel geld te kosten, juist eigenlijk niet. 
4. Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. De zoekterm "gezonde traktaties" 

brengt u bij tientallen leuke en lekkere suggesties. Of kijk eens op de site: 
www.gezondtrakteren.nl  

5. We trakteren geen cadeautjes. Deze zullen mee teruggegeven worden. 
 

Uitdelen aan de leerkrachten 
Als de kinderen jarig zijn mogen ze ook aan het team trakteren. 
U kent vast wel het prachtige stickervel met felicitaties. Heel erg leuk voor de leerlingen. De 
leerkrachten regelen per bouw een mooie felicitatiekaart voor de jarige. Voor de traktatie voor de 
teamleden gelden dezelfde adviezen als die voor onze leerlingen. De jarige geeft de traktatie aan de 
groepsleerkracht, die zal zorgen dat het neergezet wordt, met vermelding van de jarige, in onze 
teamkamer.  
 

Trakteren tijdens de coronacrisis 
Vanwege alle regels rondom corona hebben we de volgende (tijdelijke) voorwaarde aan ons 
traktatiebeleid toegevoegd dat de traktatie per leerling voorverpakt is. Ook hiervoor zijn altijd leuke 
ideeën te vinden.  
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Uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes 
De uitnodigingen voor het verjaardagspartijtje van de jarige worden vaak op school verstrekt.  
Voor de kinderen die uitgenodigd worden is dat heel erg leuk, maar voor de andere kinderen niet. 
Eigenlijk is het verjaardagspartijtje een activiteit die in de huiselijke sfeer valt en we willen u dan ook 
vragen om de uitnodigingen in de huiselijke omgeving uit te delen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Yvonne Sneekes 
Interim-Directeur RKBS Klavertje vier 
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