JARIG?
Met deze handige tips
heb jij in no-time jouw
kinderfeestje thuis
geregeld

Alles om er thuis
een magisch
kinderfeest van te
maken.

Stuur je leukste sefie tijdens jouw verjaardagsfeest thuis naar kim@fonzz.be
kim I www.fonzz.be

feestje thuis?

en geen inspiratie?

kinderfeestje

JE WEET NIET
HOE ERAAN TE
BEGINNEN?

thuis...

Zoals met de meeste dingen in het leven, is een
goede voorbereiding het begin van alles.
Belangrijk is wanneer jullie gaan feesten...
Prik een datum, best rond de verjaardag zelf. Maar
uiteraard moet dit helemaal niet op de dag zelf zijn.
Kijk op jullie kalender naar de vrije momenten en
kies een datum.
Hoeveel kinderen nodig je gemiddeld uit?
Ik vind persoonlijk 10 een goed gemiddelde.
Waarom 10? Wel uit praktische overwegingen:
een even getal (zo heb je nooit problemen bij
een teamspelletje)
10 kinderen krijg je ook nog wel makkelijk aan
een tafel gezet om te eten en te knutselen
bijvoorbeeld.
Maar uiteraard is het helemaal aan jou om dat te
bepalen. Er zijn ook mensen die heel de klas
uitnodigen. Kan uiterraard ook. Maar denk er dan
wel aan om een paar extra helpende handen te
vragen. Want dat is wel een pittig groepje bij elkaar
om alleen te entertainen.
Een veel gebruikte regel om het aantal kinderen
op een kinderfeestje te bepalen is: “de leeftijd plus
1 (de jarige zelf)”.
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Weet je niet hoe te beginnen?
Zie je het bos door de bomen niet?
Heel veel ouders zien er tegenop op zelf
een kinderfeestje te organiseren thuis.
Awel met deze handige tips ben je zo klaar
om eraan te beginnen.
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Een planning
Ik ben fan van feestjes in een bepaald thema...
Heeft jouw jarige een favoriet thema? Dan zou ik
daar zeker mee verdergaan. Zo kan je bijvoorbeeld
kiezen voor een unicorn-thema, een piratenfeest, een
drakenfeest, een circusfeest...
Ga zeker eens snuffelen op Pinterest. Een bodemloos
vat aan inspiratie.
Heb je al een klein beetje een idee, maak dan eerst
een planning.
Mijn planning zit voor een feestje zit altijd goed vol.
Beter een paar activiteiten teveel voorbereid, die
je misschien niet kan doen, dan op een bepaald
moment niet meer weten wat te doen.

Want wanneer kinderen zich beginnen te vervelen,
ontstaan er vaak ruzies. En dan wil je zoveel mogelijk
proberen te vermijden.
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Wissel af in soorten activiteiten: een rustige
activiteit (knutselen bv) na een actief spel.

Je zal merken dat kinderen sommige activiteiten veel
sneller dan jij verwacht had, beu zijn. Maar het
gebeurd ook zeker omgekeerd!
Laat het dan ook zo gebeuren. Het loopt niet altijd
zoals jij het gepland had.
Het enige dat telt is dat de jarige en zijn/haar
vriendjes/vriendinnetjes een leuk feestje hebben.
Nog een belangrijke tip:
we wonen nog steeds in België (of Nederland)... en
dus geen 365 dagen mooi weer. Voorzie dus ook
altijd een regenprogramma. Doe dit op voorhand
en wacht niet tot de dag zelf!
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thuis...
cakemix. Ik heb daarheen de feestjes ook
ondervonden dat de meeste kinderen liever
cake dan taart eten...

Mmmmm... lekker
Bedenk altijd van te voren wat jullie gaan eten.
Betrek hier ook zeker de jarige bij. Wat zijn
haar/zijn favoriete gerechtjes?
Let wel op: gerechtjes die haalbaar zijn om op
het feestje te maken en serveren. Dus een 4gangenmenu is geen optie ;-)
Tijdens het feestje ga je waarschijnlijk niet veel
tijd hebben om eten te maken. Zelf
pannenkoeken bakken is absoluut suuuuuper
lekker. Maar niet handig als je alleen bent!
Kies dan bijvoorbeeld voor kant en klare
pannenkoeken! Pizza of frietjes zijn ook altijd
zeer geliefd, superlekker, maar vooral heel
makkelijk!
Uiteraard geen verjaardagsfeest zonder
taart/cake mét kaarsjes. (Coronaproof-tip: pak
de cake in met huishoudfolie en zet daar de
kaarsjes op. Zo kan de jarige toch nog kaarsjes
uitblazen!)
Je kan een taart bestellen bij de bakker, maar je
kan er ook samen eentje maken. Je kan hiervoor
zelfs gebruik maken van handige kant-en-klare
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Wegwerpservies
Heel handig zijn wegwerpborden,
wegwerpbestek en wegwerpbekers. Na elke
activiteit gooi je alles in de vuilnisbak. geen
bergen afwas, geen borden en glazen die
sneuvelen.
Foto's
uiteraard is het superleuk om foto's te hebben
van deze dag. Vergeet dus niet om jouw batterij
op te laden. Gebruik ofwel een fototoestel als je
dat hebt, of een gsm...
Als je dan toch bezig bent met jouw GSM, zorg
er dan ook voor dat je alle nummers hebt van
de ouders van de gasten. Stel dat er iets
gebeurt op het feestje, dan kan je onmiddellijk
bellen en hoef je niet eerst een zoektocht te
ondernemen naar het telefoonnummer.
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Een kroon

Wil jij een uitdeelcadeautje op het einde?

Waarom maken jullie op voorhand niet samen
een supermooie kroon? Heel vaak wordt er op
school ook een kroon gemaakt voor de jarige.
Uiteraard kan je die ook gebruiken. Maar wist
je dat er intussen ook heel wat webshops zijn
met suuuuuuuper mooie kronen?

Het is altijd leuk om op het einde iedereen
nog een klein cadeautje mee te geven.
Je kan op Pinterest ontzettend veel ideetjes
vinden om in een bepaald thema
uitdeelcadeautjes te maken.
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Wie nodigen jullie uit?
T
Hoe laat begin en hoe laat het einde voorzien?

Uitnodiging maken of kopen en schrijven
Uitnodigingen versturen/afgeven

Versiering maken/kopen (inspiratie op Pinterest)
Bedenk de activiteiten
Wissel activiteiten af. Bv; Knutselen, taart eten, knutselen, bingo spelen, glittertatoo
Hoe cadeautjes uitpakken?
Taart en cupcakes bakken
Uitdeelkadootjes bedenken
Boodschappen doen
Al eens gedacht om een Pinata op te hangen

AANTEKENINGEN
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NU HEB JE HEEL WAT HANDIGE TIPS IN HANDEN OM ER
Content
THUIS EEN SUPERLEUK FEEST VAN TE MAKEN
OP ZOEK NAAR NOG MEER HANDIGE TIPS?

Vond je deze gids handig? Ik
hoop in ieder geval dat ik jou
wat inspiratie en hulp heb
gegeven om er een
superleuk feestje van te
maken thuis. Ik geef jou
graag nog meer en
informatie in mijn podcast
fonzz.be. Luister dan zeker
een keertje naar deze
podcast op Podcast van
ITunes of via Spotify.

BELUISTER HIER
Vind je het toch moeilijk om alles
te vinden en uit te denken?
Dan kan je heel eenvoudig kiezen
om de Thuisfeestbox met thema
'zeemeermin' te huren bij Fonzz.
Dit is een kant-en-klare- feestbox
waar echt alles inzit om thuis te
feesten met 10 kinderen. Ideaal voor
kinderen van de 3e kleuterklas tem
2e leerjaar.
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