40 gouden tips
die je helpen om zelf een
superleuk kinderfeestje
te organiseren!

PLANNEN
Begin ruim van tevoren met het plannen en organiseren van het
kinderfeestje.
Bedenk een thema waarvan je weet dat het jouw kind aanspreekt en waar
je gelijk al ideeën bij hebt. Je kunt dit natuurlijk ook heek goed in overleg
met je zoon of dochter doen.
Neem tijd om te brainstormen over de traktaties, de activiteiten, de
decoraties, etc. die bij dit thema passen. Schrijf alles op.
Bepaal hoeveel kinderen je wil uitnodigen voor het kinderfeestje. Een
bekende regel waar je voor kunt kiezen, is 'een kind per jaar'.
Bedenk (samen met je kind) welke kinderen je wil uitnodigen voor het
feestje. Met welke vriendjes spreekt jouw kind graag af?
Prik een datum! Het is handig om hierbij rekening te houden met andere
verjaardagen en feestdagen.
Denk na over de aanvangstijd van het feestje en hoe lang je het feestje wil
laten duren.
Je kunt de gratis Party Planner gebruiken die ik speciaal maakte om al je
ideeën voor een kinderfeestje te structureren. Download 'm hier gratis!
Breng de geschatte kosten van het feestje in kaart. Is dit ook ongeveer
wat je wilt uitgeven? Je kunt waar nodig bijstellen.
Je kunt ook mijn blogposts lezen die je helpen om een superleuk
kinderfeestje te organiseren of om inspiratie op te doen.
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VOORBEREIDEN
Zorg ervoor dat de uitnodigingen ongeveer 2 weken voor het geplande
feestje de deur uitgaan.
Het is heel leuk om samen met je kind een wensenlijst samen te stellen
met cadeaus. Een tip is www.lijstje.nl.
Bedenk een leuke traktatie. Een traktatie in de stijl van het kinderfeestje
is natuurlijk extra leuk. Kijk hier voor superleuke traktatiekaarten!
Werk alle activiteiten uit. Je kunt hiervoor heel goed gebruik maken van
alle leuke ideeën die Pinterest biedt. Absoluut een aanrader!
Probeer het programma afwisselend te maken. Dus iets eten, iets
creatiefs, iets actiefs, lekker naar buiten, etc.
Las een moment van rust of van vrije tijd in. Vaak vinden kinderen het
heerlijk om even wat aan te rommelen en 'niets' te doen.
Plan niet te strak. Houd het realistisch en beweeg mee. Als een activiteit
zo leuk is, kun je er gerust wat langer over doen.
Schrijf je tijdsplanning uit en zorg daarbij voor een plan B. Als het weer
tegenvalt of als je tijd overhoudt, is het fijn om achter de hand te hebben.
Verzamel leuke decoratie die bij het thema past. Vind je het lastig om hier
geschikt aan te komen? In elk digitaal draaiboek vind je leuke decoraties!
Schakel hulp in. Misschien heb jij een supercreatieve buurvrouw die
tijdens het feestje graag een handje helpt. Vraag zo'n gouden hulp op
tijd! :)
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VOORBEREIDEN
Kies waar het kan (en prettig voor je voelt) voor kant-en-klaar. Dit
bespaart je veel werk en levert vaak ook nog een praktisch voordeel op.
Bestel of bak op tijd taart of cake. Haal natuurlijk ook nog ander lekkers
in huis en het feest kan bijna beginnen.
Zorg ervoor dat je de telefoonnummers van de ouders paraat hebt. Dit
geeft rust in het geval je ze moet bereiken.
Vraag ouders of er allergieën zijn of andere dingen waar je rekening mee
moet houden. Zo kun je ruim op tijd voor een alternatief zorgen.
Zorg voor een heldere communicatie op de uitnodiging. Worden de
kinderen thuis gebracht? Moeten ze nog iets meenemen? Etc.
Deze tip lijkt een open deur, maar zorg ervoor dat alles wat je van
tevoren klaar kunt leggen er ook daadwerkelijke ligt. Doe dit op tijd!
Stel een lijst samen met boodschappen en benodigdheden en vink af
wanneer je dit in huis hebt.
Leg alles waar je zuinig op bent buiten het bereik van kinderen. Zeker als
er veel jonge kinderen komen, kan dit handig zijn!
Zorg voor lekker veel ruimte. Bij een feestje thuis is het heel prettig dat
niks in de weg staat en er genoeg ruimte is voor iedereen.
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UITVOEREN
Begin met het geven en uitpakken van de cadeaus. Voor zowel de jarige
als voor alle andere kinderen is het fijn als dit als eerste wordt gedaan.
Zorg ervoor dat je altijd vuilniszakken in de buurt hebt waar je gelijk alle
rommel in kunt doen. Zo houd je de ruimte opgeruimd.
Maak met de kinderen afspraken en bespreek regels. Kinderen hebben
deze duidelijkheid nodig en voor jezelf werkt dit ook prettig.
Schep verwachtingen. Een feestje is voor veel kinderen spannend. Door ze
te vertellen wat ze kunnen verwachten, neem je deze spanning weg.
Probeer gedurende het hele feest leuke foto's te maken. Je kunt ze na
afloop ook naar ouders sturen, zodat iedereen nog even kan nagenieten.
Las tijdens het kinderfeestje ook (plas)pauzes in. Zeker voor kleine
kinderen kan dit nodig zijn.
Verzamel gedurende het feestje de opdrachten en knutsels van de
kinderen. Doe dit in een leuk tasje en geef het na afloop mee naar huis.
Leg de 'gevonden voorwerpen' van de kinderen apart en kom hier aan het
einde van het feestje op terug en deel het dan pas uit.
Observeer tijdens het feestje of alles nog naar wens verloopt. Stel bij
waar dat nodig is. Soms helpt het bijv. om een activiteit in te korten.
Geniet! Het klinkt zo cliché, maar het is echt waar! De tijd vliegt en
tussentijds gebeuren er zoveel leuke dingen. Als je er even de tijd voor
neemt, zul je merken hoeveel mooie momenten er zijn!
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KINDERFEESTJE VOOR JOU
Wil je een superleuk en origineel kinderfeestje organiseren, maar mis je de
tijd of inspiratie? Ik kan je helpen! Wat dacht je bijvoorbeeld van een safari
feestje, een detective feestje of een feestje in pyjama stijl? Ik ontwerp
complete draaiboeken die je veel werk uit handen nemen. Bij het
samenstellen van de feestjes vind ik 3 dingen belangrijk: variatie in de
onderdelen, een aantrekkelijke vormgeving en gegarandeerd veel plezier!
Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen te laten genieten van een
ontzettend leuk kinderfeestje en ouders daarbij goed op weg te helpen. Met
de complete digitale draaiboeken lukt het jou (zonder stress!) om een
onvergetelijk feestje te organiseren waar je kinderen met veel plezier op
terugkijken! Neem een kijkje op de site om alle leuke thema's te ontdekken!

ZO WERKT HET DIGITALE DRAAIBOEK

1. Bestellen: Bestel je draaiboek in de webshop. Na betaling ontvang je 2
bijlagen die je kunt downloaden: het complete draaiboek en alle
printables in PDF.
2. Printen: Je kunt het draaiboek en de printables naar wens printen. Dit
kun je thuis doen, op je werk, in een copyshop of bijvoorbeeld via een
online printservice.
3. Voorbereiden: Tijd om voor te bereiden! Met het complete draaiboek en
alle leuke printables maak je het feestje tot een succes én bespaar je tijd!

DANKJEWEL!
Dankjewel voor het lezen! Ik hoop dat ik je met al deze tips op weg heb
kunnen helpen zodat ook jij een superleuk feest thuis kunt organiseren! Wil
je graag gebruik maken van één van de digitale draaiboeken? Dan heb ik nog
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een leuke kortingscode voor je waarmee je 15% korting krijgt. Vul bij het
with Jonathan
afrekenen KVJ15 in en je korting wordt direct verrekend!
Veel plezier!
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