Protocol trakteren op jongleren

JongLeren mag zichzelf een gezonde school noemen. Hier zijn wij trots op. Wij
leren kinderen om goed voor zichzelf, anderen en hun omgeving te zorgen. Ook
het onderdeel voeding is hier een onderdeel van. Op jongLeren is gezond eten
al helemaal ‘ingeburgerd”. In de pauzes drinken we enkel water en eten we fruit
of groenten. Uiteraard is er ook geregeld ruimte voor een ‘feestelijke snack’
zoals bij feestdagen of op verjaardagen. Nu jongLeren inmiddels een school is
met ruim 230 leerlingen vieren we ook 230 keer een verjaardag op school. Soms
betekent dit in de file bij het trakteren aan de juffen en meesters. Vandaar dat
we hier afspraken over gemaakt hebben.
Jarig zijn op jongLeren
•

•
•

Het is fijn wanneer u de verjaardag samen met de leerkracht plant. De
leerkracht kan hiermee rekening houden in de dagplanning én de
groepen 1 t/m 3 de klas gezellig versieren.
Bij feest hoort iets lekkers. Een traktatie van fruit of groente kan ook heel
lekker zijn.
Wist u dat er vaak veel over blijft van de traktaties omdat kinderen het
gewoonweg “niet op kunnen”? Denkt u aan grote cupcakes bijvoorbeeld.

•

Met een kleinere traktatie zijn de kinderen ook heel blij en het smaakt
net zo lekker.
Bij een traktatie hoort geen speelgoed (potloden, gummetjes etc.). Wij
willen voorkomen dat andere ouders zich ‘verplicht’ voelen om ook
speelgoed uit te delen. Een lekker hapje is meer dan voldoende.

Langs de juffen en meesters:
•

•
•
•

De leerkrachten vinden het een feest om onze jarigen te mogen
feliciteren, wij schrijven een gezellige verjaardagswens op de kaart. Het is
inmiddels traditie om met een extra chocolaatje, stukje cake o.i.d. langs
de leerkrachten te gaan. Voor ons team hoeft dit niet, het draait
uiteindelijk om de verjaardag van uw kind. Ook geven wij zo het goede
voorbeeld en eten wij ook geen snoep of koek tijdens de les.
Kinderen uit groep 1/2 gaan alleen rond bij de leerkrachten van groep
1/2.
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan alleen rond bij de leerkrachten die
op dat moment buiten surveilleren.
Alle kinderen van de school zijn welkom op kantoor voor een felicitatie
door meneer Kees of juffrouw Nicole.

