De belangrijkste tips

Kinderverjaardag plannen
Gasten uitnodigen, thema en cadeautjes uitkiezen, versieren en ervoor zorgen dat de kinderen zich bezighouden. Zodat op de dag zelf niets in de soep loopt, moet je een kinderfeestje goed plannen. Ons praktische
overzicht laat in een oogopslag zien, waarop je tijdens de planning en doorvoering van het feestje moet
letten.

Uitnodiging
Wanneer je een themafeest organiseert, kun je thema specifieke uitnodigingskaarten kopen of
maken.
Verdeel de uitnodigingen drie tot vier weken voor het feestje.
Vergeet niet om aan te geven waar het plaats vindt, van hoe laat tot hoe laat en wat het thema is.
Geef een aanwijzing welke activiteiten gepland staan.
Wanneer je wilt, kun je cadeau-ideeën integreren.
Laat weten of de kinderen verkleed moeten komen of bijvoorbeeld in waterdichte kleding.
Vraag om het telefoonnummer aan te geven en eventuele levensmiddelenallergieën voor nood
gevallen.
Geef jouw telefoonnummer of e-mailadres door zodat de ouders jou kunnen antwoorden.

Feestversiering
Plan een budget voor thematisch passende feestversiering in.
Kies maximaal drie kleuren voor de versiering.
Kaarsen, slingers en ballonnen zorgen bij elk thema voor een goede stemming.
Versier de plaats, waar het jarige kind komt te zitten, extra speciaal.
Kakelbonte plaatskaartjes, serpentine en feestservies zorgen ervoor dat de verjaardagtafel de
aandacht trekt.
Voor de cadeautjes is een kleine neerlegmogelijkheid naast de tafel geschikt.

Kinderverjaardagspelletjes
Bereid meerdere activiteiten voor, om snel te kunnen reageren, wanneer de kinderen het niet leuk
vinden of om ze als opvulling te gebruiken, wanneer de kinderen even niets te doen hebben.
Vraag andere ouders of kennissen of ze je bij de voorbereiding kunnen helpen.
Aanbevolen is een mix van populaire klassieke spelvormen en originele, nieuwe spellen.
Om de kinderen nadat ze al hun energie kwijt zijn geraakt even een adempauze te geven, is een
knutselronde erg geschikt.
Wanneer je een bepaald motto hebt, kun je een carnavalskist met passende kleding, doeken, stoffen en kinderschmink voorbereiden.

Eten en drinken
Bespreek de wensen van jouw kind.
Houd rekening met mogelijke allergieën en onverdraaglijkheden van de verjaardagsgasten.
Koop het niet-frisse al een week van tevoren in.
Let naast zoetigheden ook op gezonde en uitgewogen snacks.
Afhankelijk van het thema zijn de motieven erg geschikt als taart- en muffindecoratie.

Cadeautjes voor het kinderfeestje
Kijk al op tijd uit naar cadeautjes, die het creatieve spelen motiveren – dat bespaart stress.
Vraag jouw kind of zijn/haar vriendjes naar actuele interesses om iets passends te vinden.
Stel kleine gastcadeautjes en (troost)prijsjes op tijd samen.
Wanneer jouw kind wordt uitgenodigd, vraag dan de ouders naar de wensen van het kind en welke cadeaus al gekocht zijn.
Bij duurdere cadeaus kun je samen met andere ouders het cadeau kopen.

Wanneer je nu nog controleert of de camera het nog doet en je hem bij de hand houdt voor leuke herinneringsfoto’s, kan niks meer fout gaan. Verdere informatie en ideeën kun je in onze kinderverjaardagraadgever
vinden.

