Trakteren? Lekkere en gezonde traktaties
Traktatiebeleid
Vaak lijkt het wel alsof het 365 dagen per jaar feest is. Verjaardagen, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suikerfeest, een
broertje of zusje... dat zijn heel veel momenten om op school te trakteren. Uw kind is jarig en wil snoep mee
om te trakteren. U denkt misschien: ‘Ach die ene keer...’ Maar dat denken andere ouders ook. Snoep, chips en
cake zijn de favoriete traktaties. Heerlijk, maar niet zo gezond.

Zoet of hartig
Omdat te veel zoetigheid natuurlijk niet zo goed voor de tanden is, was de trend om kinderen dan maar vaker
hartige hapjes mee te geven, zoals blokjes kaas en stukjes worst. Toch zijn deze hapjes niet per definitie beter
dan zoete traktaties, omdat ze vaak veel verzadigd vet en zout bevatten. Een ander nadeel is dat ze snel
bederven of er na een poos minder aantrekkelijk uitzien.
Een gezonde traktatie, niet cool? Zeker wel. Hieronder vindt u een overzicht met gezonde en eenvoudig te
maken traktaties die zijn toegestaan op school.
Het uitgangspunt voor het traktatiebeleid van school is dat de school een ‘voorbeeldfunctie’ wil zijn en daarom
‘gezonde voeding’ nastreeft.

Aandachtspunten bij de traktaties
- Voor jonge kinderen is een traktatie al snel een hele maaltijd. Daarom is het belangrijk dat de traktatie niet te
groot is. Bij de traktaties in dit overzicht is daarom hiermee rekening gehouden. Een traktatie in groep 1 kan
kleiner zijn dan voor groep 8.
- Het moment van het uitdelen van de traktatie is belangrijk. Door niet de hele dag te eten en te drinken,
krijgt het tandglazuur de tijd om zich te herstellen. Om het gebit te sparen, is het goed om maximaal zeven
eet/drinkmomenten aan te houden: drie hoofdmaaltijden en maximaal vier keer iets tussendoor per dag.
Daarom is het goed om de traktaties uit te delen op een moment dat de kinderen toch al iets eten of drinken,
bijvoorbeeld rond de ochtendpauze.
- Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar te zijn. Maak bijvoorbeeld een grabbelton met kleine cadeautjes, zoals
bellenblaas, gum, potlood.
- Dek traktaties voor het uitdelen evt af met plastic folie.
- Bewaar traktaties van die houdbaar zijn zo lang mogelijk in de koelkast.
- Was de handen voor het maken van de traktaties en werk verder ook zo hygiënischmogelijk.
- Gebruik rijp, maar niet te rijp fruit.
- Bedruppel het fruit eventueel met wat citroensap of sinaasappelsap om bruin wordente voorkomen.
- De manier waarop een kind iets geeft of krijgt is vaak belangrijker dan de smaak. Ook de voorpret tijdens het
samen maken van de traktaties is belangrijk. Een traktatie hoeft niet altijd zoet (snoep) te zijn. Het moet een
aardigheidje blijven en niet ontaarden in een wedstrijd rond steeds meer en steeds anders.
De traktaties in het overzicht zijn onderverdeeld in een “hoofdingredient”, kortom het belangrijkste
voedingsmiddel binnen de traktatie. Tot slot is een overzicht met kant en klare traktaties te vinden.

Overzicht per ingredient
Ontbijtkoek
-

Rijstwafel
-

Groente
-

Zwaaihandje
Ontbijtkoek/fruitspies
Koekiemonsters
Feestmannetjes
Zakje gezonde patat

Fruit

Peren vrouwtje
Peren egels
Mandarijnen
		- ufo
- nemo vis
- chinees
- bloem
Bananendanser en danseres
Piratenbanaan
Bananen eend
Banaan boot
Bananen raceauto
Appelgezichtjes
Zomerse bij
Struisvogel
Fruitsate
Watermeloen lolly’s
Smoothie
Watermeloen dinosaurus
Watermeloen egel
fruit-ijsjes

Soepstengel
-

Rozijnen
-

Vingerpop stengels
Soepstengel bloem
Cadeau rozijnen
Horloges
Spinnen
Zeehonden

Krentenbol
-

Eierkoek
-

Overig
-

Knapzak met krentenbolletje
Eiland of vis
Lieveheersbeestjes
Muis
Paddenstoelen

Kant en klare traktaties

Ontbijtkoek
Zwaaihandje

Dit heb je nodig
ontbijtkoek
cake pop stokjes (bij Jumbo en
Xenos).
kaartje en lint
uitsteker in de vorm van een handje
Zo maak je het
Steek met de uitsteekvorm het
handje uit de ontbijtkoek. Prik het
cake pop stokje erin. Knoop met
lint evt een kaartje er aan vast.

Ontbijtkoek
Ontbijtkoek/fruitspies

Ontbijtkoek
Koekiemonsters
Dit heb je nodig
- plakken ontbijtkoek
- transparant inpakfolie
- blauw karton
- zwart karton
- wit karton

Stukjes ontbijtkoek afgewisseld
met stukjes
fruit aan de satéstokjes rijgen.

Dit heb je nodig
ontbijtkoek en sateprikkers
Fruit (zoals aardbeien, druiven,
kiwi)
Zo maak je het
Ontbijtkoek in blokjes snijden.
Fruit in stukjes snijden.

Rijstwafels
Feestmannetjes

Dit heb je nodig
Gekleurd papier (vouwblaadjes)
Ronde plakkertjes of stickertjes
om te versieren
Rijstwafels en plastic folie
Zo maak je het
Vouw een hoedje, versier het
hoedje met de plakkers of met
stickers
Neem een wafel en verpak die in
plastic folie
Plak hierop een mondje en oogjes
of teken het er op met stift.

Groente
Zakje gezonde patat
Dit heb je nodig
vierkante papiertjes allerlei kleuren
wortels, komkommer, paprika
Zo maak je het
papier aan elkaar plakken als een
echt patat zakje en de wortel,

komkommer en paprika aan reepjes
snijden en in het patat zakje doen.

Zo maak je het
Teken op blauw karton twee
grote cirkels voor het hoofd/bek,
dicht bij elkaar met een halve
centimeter ruimte. Knip deze
uit maar laat de twee cirkels bij
de halve centimeter ruimte aan
elkaar vastzitten.
Teken op het witte karton ook
twee kleine cirkels aan elkaar,
maar met een plakrandje aan
beide cirkels, voor de ogen.
Op het zwarte papier teken je
2 cirkels, los van elkaar, iets
kleiner dan de blauwe, voor de
binnenkant van de bek en 2
cirkeltjes voor als pupil op de
ogen. Knip en plak deze allemaal.
Bij de cirkels voor de ogen de
plakrandjes omvouwen en aan
elkaar plakken. Plak de ogen met
lijm vast boven op het hoofd/bek.
De ontbijtkoek in het plasticfolie
pakken en met een stukje
opgerold plakband met plakzijde
naar buiten vastplakken in de
bek.

Fruit
Peren vrouwtje

Dit heb je nodig
• Peren
• 13 x 13 cm karton of stevig papier
• Zwarte en rode stift

Fruit
Perenegels

Zo maak je het
• Maak voor het rokje en het hoedje
een sjabloon
• Knip voor iedere peer de kleding
en versier het
met stiften, stempels enz.
• Teken met de stiften een gezichtje
op de peren

Fruit
Mandarijnen bloem

mandarijn heen vouwen. Daaromheen
een lint strikken. Maak de blaadjes
vast aan de satéprikker. Zet de
aardbei er bovenop als bloemhart.

Dit heb je nodig
Mandarijnen
Satéprikkers
Crêpepapier (groen) of servetten
Vouwkarton/gekleurd papier
Aardbeien
Lint

Dit heb je nodig
• Peren
• Druiven
• Rozijn
• Cocktailprikkers
Zo maak je het
1. Schil de peer tot de heflt
2. Snij een dun plakje van de peer
af zodat deze goed blijft staan.
3. Prik in de druiven de cocktailprikkertjes en prik deze in de peer
(laat de prikker iets uitsteken)
4. Maak met een rozijn 2 ogen en
de neus, (uiteinde bij de steel).

Zo maak je het
Papierbloemen in verschillende
kleuren en vormen uitknippen.
Blaadjes uitknippen. Bovenaan de
satéprikker een plakbandje rollen;
dan blijft de bloem beter ‘hangen’. De
prikker inde mandarijn steken en een
stuk crêpepapier of een servet om de

Fruit
Mandarijnen ufo
Dit heb je nodig
mandarijnen
papier

Zo maak je het
Teken 2 cirkels waarvan de buitenste
circel 13cm doorsnede heeft en de
binnenste cirkel 4,5 cm.
Knip de cirkels uit en leg deze om de
mandarijnen.
Als ze niet precies passen, knip dan
kleine sneetjes vanuit de binnenste
cirkel (zie de foto).

Andere voorbeelden >
Met mandarijnen kunnen bijvoorbeeld
ook poezen, chinezen of nemo visjes
worden gemaakt.

Fruit

Fruit

Bananendanser en

Piratenbanaan

danseres
Dit heb je nodig
banaan
vilt - 2 verschillende kleuren
garen - zelfde kleur als vilt
zwarte stift
Zo maak je het
bananendanseres: knip van het vilt
een strook (ongeveer 5 cm). Rijg
deze tot een rokje en strik het om
de banaan.
Bananendanser: knip voor elke
banaan twee broekvormen uit en
naai deze aan elkaar om de banaan
heen.
Voor beiden geldt: afmaken met
het tekenen van een gezichtje met
zwarte stift.

Fruit
Bananen boot
Dit heb je nodig
• Bananen
• Rozijnendoosje
• 3 verschillende kleuren karton
• Lange satéprikkers
• evt foto van uw kind

Dit heb je nodig
Bananen en servetten
Zo maak je het
Vouw de servet tot een driehoek.
Rol daarna de bovenkant van de servet
een stukje op zodat er een dunne
reep aan de bovenkant ontstaat. Deze
dunne reep plakt je aan de achterkant
met plakband vast. Teken met een stift
een piraten gezicht op de banaan.

de banaan en prik hiermee ook het
rozijnendoosje vast. Maak hier het
middelste zeil hierop vast. Knip de
andere twee satéprikkers iets korter.
Maak ook hierop de zeilen vast en
prik ze in de banaan.

Zo maak je het
Knip uit het karton 3 gelijke delen.
Versier de zeilen van de boot evt
met leeftijd, naam en foto. Prik de
middelste satéprikker helemaal door

Fruit
Fruit

Bananen raceauto

Bananen eend

Zo maak je het
Pak een banaan en prik vier plakjes
komkommer onderaan de rondingen
van de banaan. Prik nu de kers aan
de top van de banaan.

Dit heb je nodig
• Banaan
• Oranje stift
• Zwarte stift
Zo maak je het

Dit heb je nodig
• bananen
• komkommer
• prikkers
• kersen

Fruit
Appelgezichtjes

Dit heb je nodig
Kleine appels met steel
groen papier en stiften
Zo maak je het
Was de appels en droog ze af. Vouw
groen papier dubbel en knip hier een
blaadje uit, maak een gaatje in het
midden en steek het blaadje aan het
steeltje. Teken de ogen en de mond
met stift.

Fruit

Fruit

Zomerse bij

Struisvogel

Dit heb je nodig
• geel kaartenkarton
• zwart en wit papier
• geel vloeipapier
• klein geel of zwart kraaltje
• zwarte stift
• satéprikker
• duiven en aardbeien
Zo maak je het
Knip het lijfje en de vleugels uit
het gele karton. Maak de ogen en
de mond op het kopje en kleur
de voelsprieten zwart. Vouw het
kopje naar boven en teken zwarte
strepen op de rug. Knip voor de
poten 3 smalle stroken uit zwart
papier en plak ze onder het lijfje.
Plak de vleugels op het lijfje. Prik de
satéprikker door het lijfje. Prik om
en om de druiven en aardbeien op
de satéprikker.

Zo maak je het
Knip een kop en de snavel uit karton.
Plak de snavel en de oogjes op de
kop (of teken de ogen met stift).
Plak met plakband de kop op de
satéprikker. Smeer de achterkant van
de kop in met lijm en plak de veertjes
erop. Prik om en om de witte en
blauwe druiven op de satéprikker.

Fruit
Fruitsate
Dit heb je nodig
• Mango
• Ananas
• Meloen
• Bramen
• Aardbeien
Uiteraard kan evt ook ander fruit
worden gebruikt.

Fruit
Watermeloen lolly’s
Dit heb je nodig
Watermeloen en (IJs)stokjes
Zo maak je het
Snij de watermeloen in driehoeken
en steek er een stokje je.

Dit heb je nodig
• Gekleurd karton
• Wiebeloogjes of stiften
• Veertjes
• Satéprikker
• Witte druiven
• Blauwe druiven

• Lange satéprikkers
• Drukvormpjes
• Eventueel een halve kool met
aluminiumfolie om de prikkers in
te prikken

Fruit
Smoothie
Dit heb je nodig
- De basis voor de ijsjes is een
smoothie van vers fruit.
Eventueel kan diepvriesfruit worden
gekozen
- Evt wat magere yoghurt
- IJsstokjes
Zo maak je het
mix alle ingrediënten 1 à 2 minuten
in een blender op de hoogste stand.
Voeg voor een extra romig ijsje

Zo maak je het
Snij de mango, ananas en meloen
in plakken van ongeveer 1 cm. Druk
hier zo veel mogelijk vormpjes uit.
Rijg het fruit op de satéprikkers.
Gebruik eventueel een halve kool
met aluminiumfolie eromheen om de
prikkers in te prikken.

wat yoghurt toe. Doe de smoothie
vervolgens in ijsvormpjes. Steek er
een ijsstokje in vries ze in.
Voor een extra kleurrijk effect kunt u
verschillende soorten fruit laagje voor
laagje invriezen.

Fruit

Fruit-ijsjes

Watermeloen egel

Raketjes,
Perenijsjes of

Dit heb je nodig
•Watermeloen
•3 bosbesjes
•Prikkertjes
Zo maak je het
De kap van de meloen afsnijden.
De inhoud vervolgens in blokjes
snijden. Doe de blokjes terug in de
watermeloen. Prik in de bovenste
stukjes een prikkertje. Van het
overgebleven deel watermeloen kan

Fruit
Watermeloen
dinosaurus

Fruit-ijsjes

van het merk Hero

de snuit gemaakt worden. Gebruik de
bosbesjes voor de ogen en de neus.

Dit heb je nodig
• Watermeloen
• Eventueel nog een andere meloen
• Druiven
• Kleine satéprikkers
Zo maak je het
Snij een plak van de onderkant van
de meloen, zodat deze kan blijven
liggen (en niet wegrolt). Snij de mond
uit de meloen. Snij de inhoud uit de
meloen en snij hier stukjes van. Maak
met een appelboor twee gaten in de
meloen voor de ogen, stop hier twee
druiven in. Maak van de schil die
overblijft uit de mond de neusgaten
en de wenkbrauwen. Plak deze op de
meloen. Vul de meloen met de stukjes
meloen (en eventueel ander fruit).
Steek de satéprikkertjes in de mond.

Bloem
Dit heb je nodig
• Soepstengels
• Roze, paars en groen karton
• Zwarte stift en transparant folie
Zo maak je het
Pak de soepstengels in met transparantfolie. Knip bloemen en rondjes
uit het roze en paarse karton. Plak het
rondje in de bloem. Versier de bloem
met de naam. Knip blaadjes uit het
groene karton. Versier de blaadjes
met de leeftijd. Plak de bloem en de
blaadjes op de soepstengel.

Soepstengel
Vingerpop stengels
Dit heb je nodig
Soepstengels
Transparant folie en lint
Vingerpoppetjes (oa bij Ikea)
Zo maak je het
Schuif een vingerpoppetje om een
soepstengel en rol dat samen in een
strook transparante folie (onderkant
omvouwen om te voorkomen dat de
stengel eruit zakt) plak het onderaan
vast met een plakbandje. Doe het

Soepstengel

losse stuk folie aan de bovenzijde bij
elkaar en maak het vast met een lint
en maak er met de schaar krulletjes
erin. Doe om het af te maken een
strookje iets dikker lint om de
onderzijde (hiermee kan het plakband
evt worden weggewerkt).

Rozijnen
Cadeau rozijnen

Dit heb je nodig
Doosjes rozijntjes,
glimmend kadopapier,
kadolint

Rozijnen
Spinnen

Zo maak je het
Knip het kadopapier in stukken,
zodat je er het rozijnendoosje kan
verpakken als een snoepje.
Kadolint als sliertjes om de
‘knoopjes’.

Rozijnen
Horloges
Dit heb je nodig
• Rozijntjes in een doosje
• Gekleurd papier
• Splitpennen
• Stiften

waar doorheen je een splitpen steekt.
De poten van de splitpen zijn de
wijzers van de klok.
Plak het klokje op het ingepakte
rozijnen doosje.

Zo maak je het
Pak het rozijnen doosje in met
gekleurd papier. Teken met de
zwarte stift oogjes op het doosje
of plak de wiebeloogjes erop.
Knip van het zwarte chenilledraad
3 gelijke stukken. Plak het
chenilledraad onder het doosje vast
met plakband. Buig de draden zo
dat ze op pootjes lijken.

Zo maak je het
Je plakt gekleurd papier op de
rozijnen doosjes. Je plakt de
verpakte rozijnen doosjes op een
horlogebandje dat je geknipt hebt uit
stevig gekleurd papier (14 x 2,5 cm).
Dan maak je een wijzerplaatje van een
ander kleurtje stevig papier,

Rozijnen
Zeehonden
Dit heb je nodig
• Wit papier
• Zwart karton
• Kleine ballonnen (bijvoorbeeld
waterballonnen)

Dit heb je nodig
•Rozijntjes in een doosje
•Gekleurd papier
•Zwarte stift of wiebeloogjes
•Zwart chenilledraad

Krentenbol
• Zwarte stift
• Zilverdraad (of gekleurd draad)
Zo maak je het
Knip een figuur van een zeehond
uit en neem deze over op
dubbelgevouwen zwart karton.
Knip dit uit en plak het doosje
hier tussen. Neem voor de vinnen
twee keer over op zwart papier
en knip deze uit. Plak ze met het
omgevouwen randje aan weerszijden
van de zeehond. Maak voor de ogen
met de perforator randjes uit wit
papier, plak ze op en zet er een zwart
stipje in.
Prik door de snuit 2 gaatjes en haal
hier een zilverdraadje door van circa
11 cm.
Blaas het ballonnetje een klein
beetje op. Knoop deze vast een
het zilverdraadje. Plak de staart aan
elkaar.

Knapzak met
krentenbolletje
Dit heb je nodig
Soepstengels
Zakdoekjes of servetten
Mini krentenbollen
Zo maak je het
Doe in elke zakdoekje/servet een mini
krentenbol. Knoop het zakdoekje/
servet vast aan een soepstengel deze
doet dienst als stok.

Eierkoeken

Eierkoeken

Eiland of vis

Lieveheersbeestjes

Dit heb je nodig
• Eierkoeken
• Rozijnen
• Parasolletjes

Dit heb je nodig
• Eierkoeken
• Rood en zwart papier
• Vershoudfolie
Zo maak je het
Knip de lieveheersbeestjes uit en knip
ze tot het midden in (over de lengte
van de rug). Vouw de uiteinde iets
over elkaar heen, zodat je een soort

Overig
Paddenstoelen
Dit heb je nodig
Kwartel eitjes, cherry tomaatjes
kwark

Eierkoeken
Muis

hoedje krijgt. Doe de eierkoek onder
het lieveheersbeestje. Pak het geheel
in met vershoudfolie.

schaal. Toefje kwark op bovenkant
en tomaatje erop “plakken”, dan
tomaatje stippen met kwark. In
koelkast goed koud laten worden
zodat alles goed blijft plakken!

Zo maak je het
Kwartel eitjes 4 minuten koken.
Pellen, dan bovenkant en onderkant
heel klein stukje recht afsnijden.
Cherry tomaatjes halveren. In
boterhamzakje kwark met lepel
scheppen en heel klein puntje
afknippen. De eitjes neerzetten op

Kant en klare traktaties
Dit heb je nodig
Eierkoeken, rozijnen en boter
Wol of draad
Papier
Zo maak je het
Snijd de eierkoek door midden en
plak de beide helften met boter aan
elkaar vast. De staart kan worden
gemaakt met bijvoorbeeld een
stukje draad/wol. De ogen kunnen
worden gemaakt met bijvoorbeeld
rozijntjes. Van papier kunnen twee
oren worden geknipt en die kunnen
worden bevestigd in een sneetje
dat boven de ogen wordt gemaakt.

