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Jarige job

TRAKTEREN OP SCHOOL 

Het is natuurlijk een speciale dag wanneer uw kind jarig is.

Op De Twister moedigen wij gezonde traktaties aan en hebben wij een traktatiebeleid: 

Trakteren
Een traktatie is een extraatje bij het vieren van een feestelijk moment, zoals een verjaardag.
Voor jonge kinderen is een traktatie al snel een hele maaltijd. Daarom is het belangrijk dat de
traktatie niet te groot is en niet te veel calorieën bevat!

Wij vinden op school dat een verjaardag of een feest een bijzonder moment is dat niet dagelijks
voorkomt en dat het dus mogelijk moet zijn om aan de kinderen een traktatie te geven. Wij
hebben ervaren dat de traktaties jaarlijks groter worden en dat sommige ouders elkaar ook
proberen te overtreffen. Om dit te voorkomen hebben we afspraken voor het trakteren gemaakt.

Wij gaan er vanuit dat u zich ook aan deze afspraken houdt. Indien dit niet het geval is, zijn we
genoodzaakt de traktatie mee terug te geven naar huis! De afspraak is als volgt: Uw kind mag
één ding trakteren. De leerkracht krijgt hetzelfde als de kinderen.

Tip 1: Overleg met de leerkracht dan weet u zeker dat het goed is.
Tip 2: Kies een zo gezond mogelijke traktatie. Er zijn tegenwoordig te veel jonge kinderen die te
zwaar zijn. Deze kinderen kunnen op latere leeftijd hiervan veel nadelige gevolgen ondervinden.
Tip 3: Zorg ervoor dat de traktatie hygiënisch en zorgvuldig bewaard wordt.
(www.voedingscentrum.nl)
Tip 4: Het is altijd leuk om er iets feestelijks van te maken.
Met weinig moeite kan dat al. Bij het voedingscentrum kunt u terecht voor leuke tips
(www.voedingscentrum.nl) en bij www.partykids.nl
 

WEL trakteren: 

Fruit (altijd goed)
Rozijntjes
Eén snoepje
Plakje cake
Eén mini candybar
Waterijsje
Klein zakje chips of popcorn

 
NIET trakteren: 
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Lolly’s
Zak snoep
Grote candybar-repen
Andere soorten ijs dan waterijs
Grote zak chips of popcorn

Tips:
www.gezondtrakteren.nl 
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