
Verpakte traktaties 
 

Vanwege Covid-19 zijn er allemaal maatregelen. Scholen hebben hun regels, 
peuterspeelzalen en kinderdagopvangcentra ’s hebben ook zo weer hun eigen regels. 

We hebben op facebook en Instagram gevraagd wat de maatregelen zijn, want daar zit per 
school en opvang best wel wat verschil in. 

Wat we vooral terug krijgen is dat het de traktatie verpakt moet wezen en  
dat de kinderen het liefst de traktatie zelf moeten kunnen dragen naar binnen. 

 Dit omdat ouders niet mee mogen naar binnen.  
 

Ook moet je dan nog proberen binnen het beleid te blijven wat op  
veel scholen gezond eten moet wezen of juist helemaal geen eten mag wezen. 

Maar hoe doe je dat nu zonder dat de kosten de pan uit reizen.  
Want het moet wel leuk blijven. Wij hebben voor jullie hier een aantal voorbeelden met de beschrijving hoe we ze 

gemaakt hebben. Begin januari 2021 gaan we hier opnieuw een item aan weiden met nieuwe ideeën. 
 

Egel 
Wat heb je nodig? 
Koffie filter 
Fineliner (stift werkt niet want dat loopt uit) 
Schaar  
Lijm 
Wiebelogen 
Traktatie (zakje koekjes of knijpfruit) 
 
 
Wat moet je doen? 
Volg de stappen zoals die hier onder worden aangegeven. 
En je hebt een hele leuke egel! 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neem je koffie filter en knip de 
dichte rand gekarteld, die 

worden de stekels 

Haal voorzichtig de 2 delen van 

elkaar af 
Knip 1 van de 2 delen zoals 

hierboven. Het middelste deel 

vorm de kop. 

Pak het grote deel en leg die met de stekels naar beneden voor je neer. Leg 

daar de traktatie op en vouw de buitenste punten om de traktatie heen en 

plak die met een klein beetje lijm vast.  

Pak dan vervolgens de kop erbij en leg die voor je neer met de punt naar je 

toe. Kleur de punt zwart en plak de wiebel oogjes op de plek. Plak 

vervolgens de kop op de traktatie en klaar.  



Er is er eendje jarig. (blijft een leuke woordgrap) 
Voor groep 1/2 is dit een hele leuke non food traktatie maar 
denk ook aan peuterspeelzalen of kinderopvang. 
 
Met name bij die hele kleine kinderen spreken bad eendjes 
heel erg aan. Peuters vinden klei weer hartstikke leuk. Zo is dit 
een hele leuke traktatie voor op een kinderdagopvang omdat 
je zo toch iets hebt wat voor de kinderen erg leuk eruit ziet. 
 
Mocht je kind nu op een babygroep zitten en mag daar wel iets 
van eten getrakteerd worden vervang de klei dan door een 
Danootje. 
 
Wat moet je hierbij doen? 
Neem een beker, trek die over op een gekleurd blaadje en knip 
die uit. Schrijf te tekst op de buitenste rand en knip in het 
midden in als een ster zodat de traktatie er zo doorheen 
schuift. 

 
 
 
Zelf een Feestbeestje maken. Leuk voor de creatieveling die dol zijn op 
monsters. 
 
Wat moet je hierbij doen? 
Stop in een zakje een potje klei, wat pijpenrager, wiebeloogjes en 
pompons.  
Knip van gekleurd papier een figuur zoals in dit geval een soort van grote 
ster. 
Plak daar een pompon op met wiebeloogje, tekst erbij en klaar. 
 
Wil je er nog iets extra’s bij doen qua snoep is van die bv. haribo 
uitdeelzakjes 
meer dan genoeg. 
 
 
 
 

 
Het gaat uiteindelijk om de gedachten en dat je kind graag iets 
wil uitdelen zodat je kind zo trots als een pauw aan iedereen 
kan vertellen dat hij of zij jarig is. 
 
Een andere tekst op het kaartje doet mensen ook al anders 
laten kijken naar de traktatie. 
 
Zoals hier zie je een bad eendje en een stuiterbal dobbelsteen 
met lichtjes erin. Heel simpel maar met net even een andere 
kijk op de traktatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vissen of haai 
 
Kinderen zijn dol op dieren.  
 
Wat moet je doen? 
Gekleurd papier knippen in een strook zodat je 
traktatie erin past met daarbij vinnen knippen.  
Rol de traktatie in de strook met de vinnen er tussen 
en niet ze aan de zijkanten vast. 
Teken met stift strepen op de vinnen en voor het 
lichaam een mond en plak er oogjes op en klaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de haai vouw je een gekleurd blad dubbel en knip je het blad zoals hieronder. Een los stukje blad knip je de vin 
voor de rug. De traktatie gaat ertussen en de vin op de plek en niet het samen vast. Teken de tanden en buikvin erbij 
met wat kieuwen, plak oogjes erop en klaar. 
 
 


