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Als een kind jarig is, kan er getrakteerd worden. Er mag dan ook langs de andere (parallel)groepen 
worden gegaan, zodat er gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten. Traktaties voor de 
leerkrachten mogen hetzelfde zijn als die voor de kinderen. De ouders van de kinderen uit groep 1 en 
2 mogen aanwezig zijn bij de verjaardagviering in de klas (van 8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur of in 
overleg op een ander tijdstip). Het jarige kind staat centraal, alle aandacht is op dat moment voor 
hem of haar. Uit ervaring is gebleken dat het daarom niet wenselijk is dat een jonger broertje of zusje 
aanwezig is. Vanaf groep 3 vieren we de verjaardag zonder de ouders. 
 
Traktaties 
Tijdens een traktatie van een jarige leerling gaat de voorkeur uit naar ‘verstandig’ snoep (popcorn, 
zoute sticks, rijstwafel, een soepstengel) of een gezonde traktatie. Voor de meeste kinderen is het 
trakteren zelf al een feest.  
 
Uitnodigingen 
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden soms op school aan vriendjes en vriendinnetjes 
uitgedeeld. Wij zouden u vriendelijk willen vragen dat niet te doen: het is vaak voor andere kinderen, 
die niet worden uitgenodigd, heel sneu. 
 
4 jaar! 
We menen dat het niet goed is de verjaardag van een kleuter die vier jaar wordt op school te vieren. 
Uw kind komt dan volop in de belangstelling te staan, wat erg onprettig kan zijn en nadelig kan 
werken op aanpassing binnen de groep. Wij adviseren de vierde verjaardag tegelijk met het afscheid 
op de peuterspeelzaal of het kinderopvangverblijf te vieren.  
 
Verjaardagen ouders, opa en oma 
De kleuters mogen voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma een kleurplaat maken met 
daarom een mooie strik. Wilt u ons dergelijke gebeurtenissen wel even van tevoren (ongeveer een 
week) aankondigen? Als er namelijk één kind iets zegt over een jarige opa, dan zijn er soms ineens 
wel tien opa’s jarig...! 
 
Verjaardagen juffen en meesters 
Ook de juffen en meesters vieren hun verjaardag met de eigen klas. Iedere leerling uit de groep 
neemt enige dagen vóór de verjaardag van hun meester of juf € 0,50 mee naar school; hiervan wordt 
een gezamenlijk cadeau gekocht. De parallel collega of klassenouder neemt daartoe het initiatief. 
Naast het gezamenlijke cadeau zijn een zelfgemaakte tekening enz. altijd leuk.  
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