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Trakteren op school 
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren in de klas. In verband met Corona mogen er 
uitsluitend voorverpakte traktaties uitgedeeld worden. 
 
Soms zijn traktaties heel groot, wel zo groot dat kinderen een deel mee naar huis moeten 
nemen. Bij een traktatie gaat het om het gebaar en niet zozeer om de inhoud.  
Een ding is voldoende. Wij stellen verder geen eisen aan de inhoud van een traktatie maar 
teveel is nooit goed. 
 

Geen honden op het schoolplein 
Het is niet toegestaan om met een hond op het schoolplein te komen. Als u toch met een 
hond moet komen om uw kind op te halen of te brengen, verzoeken wij u buiten het hek te 
blijven wachten. 
Er zijn kinderen die bang zijn voor honden. 
 

Voor uw agenda 
Vrijdag 18 februari en maandag 28 februari zijn vrije dagen.  
De voorjaarsvakantie begint daardoor op vrijdag 18 februari en duurt tot en met maandag 
28 februari. 
 
Vrijdag 22 april is er een continurooster. Op die dag is er school van 8.30 uur tot 14.00 
uur. 
De kinderen nemen die dag een lunch mee naar school en lunchen met de leerkracht in 
de klas.  
Die dag wordt er geen tussenschoolse opvang door Happykids verzorgd. 

 
Herinnering: Warmetruiendag 

 
Op vrijdag 11 februari 2022 viert Nederland de zestiende 
Warmetruiendag: de vrolijkste actiedag voor gezamenlijke 
energiebesparing.  
De thermostaat gaat een graadje lager en iedereen trekt 
een warme trui aan. "Verwarm jezelf en niet de aarde" is 
de boodschap. 
De Klimop doet mee aan deze actie.  
In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden en de 
kinderen trekken allemaal een lekker warme trui aan. Niet 
vergeten hè! 
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Doet u thuis ook mee? Dan besparen we met elkaar energie, CO2 uitstoot en geld. 
 

Gelieve niet te fietsen en te steppen op het schoolplein 
Een vriendelijke maar dringend verzoek om op het schoolplein niet te fietsen of te steppen. 
Daarmee verkleinen we de kans op ongelukken op het plein. 
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
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Treat at school 
When children have their birthday, they can treat in class. Due to Corona, only 
prepackaged treats may be handed out. 
 
Sometimes treats are very large, sometimes so large that children have to take some 
home with them. A treat is about the gesture rather than the content. 
One thing is enough. We make no further demands on the content of a treat, but too much 
is never good. 
 

No dogs in the schoolyard 
It is not allowed to enter the schoolyard with a dog. If you must come with a dog to pick up 
or drop off your child, we ask that you wait outside the gate. 
There are children who are afraid of dogs. 
 

For your calendar 
Friday February 18 and Monday February 28 are days off. 
The spring break therefore starts on Friday 18 February and lasts until Monday 28 
February. 
 
There is a continuous schedule on Friday 22 April. School will be held on that day from 
8:30 am to 2:00 pm. 
The children take a lunch to school that day and have lunch with the teacher in the 
classroom. 
Happykids will not provide after-school care on that day. 
 

Reminder: Warm Sweater Day 
 



On Friday 11 February 2022, the Netherlands will 
celebrate the sixteenth Warm Sweater Day: the 
happiest day of action for joint energy savings. 
The thermostat goes one degree lower and 
everyone puts on a warm sweater. "Heat yourself 
and not the earth" is the message. 
De Ivy is participating in this action. 
We will pay attention to this in the classes and the 
children will all put on a nice warm sweater. Don't 
forget! 
Are you also participating at home? Then we save 
energy, CO2 emissions and money together. 


