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Hoeveel moet een kind slapen? 
Af en toe zien we ze: kinderen die het gapen niet 
kunnen bedwingen en ‘hangen’ op hun tafel. Ze lijken 
wel heel erg moe. De lesstof komt niet meer binnen. 
Vooral in drukke tijden zoals de decembermaand zien 
leerkrachten dit geregeld. Toch heeft het niet altijd 
alleen maar met drukke tijden te maken. Het is bekend 
dat lang niet alle kinderen genoeg slaap krijgen. Maar 
wat is genoeg? Er is over dit onderwerp heel wat 
informatie te vinden. Maar laten we het eenvoudig 

houden en de volgende richtlijnen geven. 

Kleuters (3 tot 6 jaar): 10-12 uur slaap per nacht 

Kleuters kunnen, net als peuters, het beste tussen 19:00 en 20:00 uur naar bed gaan. 

Schoolkinderen (6 tot 12 jaar): 10-11 uur slaap per nacht 

Voor kinderen is een goede nachtrust essentieel. Om tot rust te komen, maar ook om te groeien. 
Kinderen die slecht of weinig slapen, kunnen zich minder goed concentreren, leren minder goed, 
zijn vaker ziek en hebben vaker overgewicht. Basisschoolkinderen horen gemiddeld 10 tot 11 uur 
per nacht te slapen. Jonge kinderen hebben meer slaap nodig dan oudere kinderen. 

Bedtijden voor (school)kinderen 

 5 tot 6 jaar: tussen 19.00 en 19:30 uur 
 7 tot 8 jaar: tussen 19.30 en 20.00 uur 
 9 tot 10 jaar: tussen 20.00 en 20.30 uur 
 11 tot 12 jaar: tussen 20.30 en 21.00 uur 

  
Als u vragen hebt over slapen en slaapproblemen van uw kind, neem dan contact op met de GGD 

Kennemerland, te bereiken via telefoonnumer 023 515 9500. 
 

Kerstviering op school 
Sinterklaas is nog maar net vertrokken naar Spanje of het volgende feest staat al op stapel: 
kerstmis. Dit jaar wordt het kerstfeest op school gevierd op donderdag 20 december. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
17.15 uur inloop; de zelfgemaakte hapjes kunnen worden gebracht; 
17.30 uur samenzang met kinderen en ouders op het schoolplein; 
18.00 uur kerstdiner voor de kinderen in de klas; 
19.00 uur de kinderen worden opgehaald. 
 
In een aparte mail over de kerst hebt u kunnen lezen over de verschillende hapjes die kunnen 
worden gemaakt. Vanaf 10 december kunt u hiervoor intekenen op een lijst bij het lokaal van uw 
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kind. Ook hebt u kunnen lezen dat u zich kunt opgeven als u die avond wilt helpen bij het serveren 
van het kerstdiner.  
Belangrijk: wilt u uw kind een bord, beker en bestek meegeven voor donderdag 20 december? 
Heel fijn als hierop met een pleister de naam van het kind vermeld staat. 
 
Samen maken we er weer een onvergetelijk kerstfeest van. 

 

Maandagavond 10 december: school versieren  
Maandagavond gaat de Oudervereniging de school 
in kerstsfeer brengen. Bomen worden opgezet, 
lichtjes opgehangen en slingers. Dat kunnen ze niet 
alleen. Hebt u maandagavond een uurtje de tijd? 
Meld dit dan even bij de leerkracht van uw kind en 
kom ’s avonds vanaf 19.00 uur naar school. Vele 
handen maken licht werk. 
 
 

13 december: kerstknutselen 
Het is een traditie dat er rond kerst door de hele school wordt geknutseld voor kerst. Ook dit jaar 
gaat dat weer gebeuren. Op donderdag 13 december vanaf 13.00 uur wordt er 
groepsdoorbrekend een heel leuke kerstknutsel gemaakt. Wat het worden gaat? Dat blijft nog 
even geheim. Maar u kunt erbij zijn! We hebben namelijk per groep 2 à 3 ouders nodig die 
meehelpen. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven. Wilt u uw kind een hamer 
meegeven? Die is namelijk nodig.  
 

HERHAALDE OPROEP; HERHAALDE OPROEP; HERHAALDE OPROEP; HERHAALDE OPROEP 
Oproep reservekleding 
Het gebeurt een enkele keer dat kinderen in de groepen 3 en 4 een 
ongelukje hebben waardoor hun kleding vies wordt. Onze school 
heeft wel reservekleding voor kleuters maar niet voor kinderen van 
6 of 7 jaar. Als u toevallig nog kleding over hebt, dan willen wij dit 
heel graag hebben. 
 

 

 
Kalender  
10 december 19.00 uur kerstversieravond 
20 december 17.15 – 19.00 kerstfeest 
21 december overdags kerstspullen opruimen 
 
 
 
 
 


