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Help mijn kind is jarig! 
Alle tips die je nodig hebt om de verjaardag 
van je kind tot een succes te maken!  



+ Inleiding 

In dit e-book wil ik je graag zoveel 
mogelijk op weg helpen om de 
verjaardag van je kind helemaal 
super te maken. Ik geef je tips en 
tools waardoor je zelf aan de slag 
kan met het kinderfeestje, de 
voorbereidingen en waar je allemaal 
aan kan denken. Het zijn dan ook 
opties die ik je aanreik. Natuurlijk 
kun je de eigen ideeën die je hebt 
ook toevoegen. Ik hoor die dan heel 
graag als je merkt dat het goed 
werkt!  

Ik begin met een aantal algemene tips. Lees 
deze goed door! Zo kun je geheel 
voorbereid aan de slag gaan en wordt het je 
niet teveel werk meteen vanaf het begin.  

Reken wel op wat uren voorbereidingstijd. 
Het leukste voor jezelf is ook als je tijdens 
het feestje ook een beetje kan genieten en 
ontspannen. Een goede voorbereiding is bij 
een kinderfeestje zeker het halve werk. 

Ik hoop dat je veel plezier hebt met het 
organiseren van het kinderfeestje. Mocht je 
graag meer hulp willen dan kun je mij altijd 
mailen of bellen! Ik help je graag.  
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+ De voorbereidingen 
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+ 3 weken voor het feestje 

n  Bepaal de datum van het feestje. Let hierbij op andere kinderfeestjes, 
voetbalwedstrijden en andere verplichtingen die de kinderen al hebben.  

n  Bepaal het thema! Overleg met je kind wat hij/zij nu echt leuk vindt. Een 
thema helpt je om de rest van de voorbereidingen goed te voltooien. 
Maak het aan de andere kant ook weer niet te moeilijk voor jezelf. 
Kinderen vinden het echt niet belangrijk dat de lampenkap in de keuken 
ook in het thema past!  

n  Bedenk wat de activiteit van het feestje gaat zijn. Wil je gaan zwemmen, 
poolen, dansen, film kijken, speurtocht of een andere bezigheid gaan 
doen. Er is op het moment echt van alles mogelijk. Belangrijk is dat de 
jarige het echt heel graag doet. Het is tenslotte zijn/haar dag.  

n  Locatie! Waar ga je het kinderfeestje houden. Heb je voldoende ruimte in 
huis of is het mogelijk om een locatie af te huren. Vaak kun je bij de 
activiteit die je gaat doen ook taart eten of na afloop frietjes eten. Op die 
manier heb je geen rommel in huis en scheelt het je ook weer tijd in 
aankleding en opruimen van je huis.  
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+ 2 weken voor het feestje 

n  Maak een lijstje van alle kinderen die de jarige graag op zijn feestje heeft. Een tip is 
om een even aantal kinderen te kiezen. Vaak zie je met spelletjes dat het in duo’s wordt 
gedaan en zo blijft er niemand steeds over.  

n  Maak de uitnodigingen voor het feestje. Je kunt natuurlijk de uitnodigingen gebruiken 
die hierbij zitten. Let bij de uitnodigingen dat de datum, tijd, locatie en je 
telefoonnummer erop staan. Geef ook altijd even aan of de kinderen gebracht of 
gehaald worden.   

n  Vraag aan de ouders of er kinderen bij zijn met allergieën. Mocht dat zo zijn dan kun je 
daar al in de planning eventueel rekening mee houden. 

n  Bepaal de precieze indeling van de dag. Maak hiervoor een tijdschema. Wanneer eet 
je taart, wanneer pakken jullie de kadootjes uit, hoe laat begint de activiteit, hoe laat 
wil je gaan eten en is er ook nog ruimte om ze even zelf te laten spelen of kletsen. 

n  Verzin welke spelletjes je wilt gaan doen en wat je daarvoor nodig hebt.  

n  Verzin wat je wilt gaan trakteren en wat je dar voor allemaal nodig hebt. 
n  Mocht kleding willen maken, huren of lenen dan kun je dat nu het beste alvast gaan 

doen!  
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+ 1 week voor het feestje 

n  Doe de boodschappen die je al kunt doen. Alle verse dingen uiteraard 
nog niet maar zo voorkom je dat je iets vergeet of dat het misschien al is 
uitverkocht met alle stress die daarbij komt kijken.  

n  Vraag aan een goede vriendin, moeder of iemand anders of diegene je 
kan helpen op de dag zelf. Je zult waarschijnlijk ze niet allemaal kunnen 
vervoeren of ze allemaal tegelijk kunnen beantwoorden. Een beetje hulp 
is altijd fijn! 

n  Mocht je helemaal los zijn gegaan op pinterest en de leukste DIY 
versieringen hebben gevonden. Begin hier dan alvast aan. Zorg dat je het 
klaar hebt liggen en het niet op de dag zelf nog in elkaar moet knutselen.  

n  Mocht je een bijvoorbeeld speurtocht of spel in het bos hebben bedacht 
dan kun je dit nu alvast gaan uitschrijven. Bepaal alvast de route, hoe ga 
je de route duidelijk maken. Wat is er in de schatkist te vinden en waar ga 
je dit allemaal doen.  

n  Wat deel je na afloop uit? Kun je alvast de goodiebag maken, kleurplaten 
uitprinten, polaroid camera bijvullen of de prijzen maken.  
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+ 1 dag voor het feestje 

n  Doe de laatste boodschappen en zorg dat alles in 
huis is.  

n  Maak alvast klaar wat kan. Denk hierbij aan 
traktaties, versieringen, snoepjes, prijzen of salades. 

n  Schrijf voor jezelf op wat je morgen nog moet doen 
wat vandaag niet gaat of lukt. Zo weet je zeker dat je 
niets zult vergeten en morgen met de goodiebags of 
iets dergelijks blijft zitten. 
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+ Op de dag zelf 

n  Maak de verse traktaties klaar 
n  Versier de locatie met je vlaggen en slingers 
n  Dek alvast de tafel in het thema en zorg dat je 

voldoende zitplaatsen klaar hebt staan. 
n  Leg de voorbereidingen voor de spellen op de juiste 

plek 
n  Bij je eigen gemaakte speurtocht kun je die in de 

ochtend alvast gaan uitzetten en de schat begraven.  
n  Zet de traktatie voor degene met allergieën alvast klaar.  
n  Zorg dat je prullenbak leeg is want die ga je nodig 

hebben vandaag.  
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+ Tijdens het feestje 

n  Let goed op of iedereen er is. Mist er iemand, dan kun je diegene bellen zodat je 
zonder diegene niet begint. 

n  Zorg dat je tijdens verplaatsingen van de ene locatie naar de andere locatie iedereen 
weer even telt.  

n  Blijf vooral rustig. De kinderen zijn uitgelaten en proberen de gekste dingen uit. Zorg 
dat je tegen de kinderen reageert zoals je ook tegen je eigen kinderen reageert. Wees 
duidelijk in je regels maar vooral ook vrolijk en lief. Kinderen vinden regels prettig en 
het feestje wordt des te leuker als iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt.  

n  Geniet!! 

n  Zorg dat iedereen weer veilig thuis komt. Sommige kinderen zullen misschien 
aangeven dat ze zelf wel naar huis mogen lopen maar elke ouder waardeert het als je 
ze voor de deur weer even af zet. 

n  Mocht er tijdens het feestje iets voorgevallen zijn, zoals ruzie, gevallen of iets anders, 
vertel dat dan eerlijk aan de ouder. Op het moment dat ze het van hun kind horen kan 
het misschien een ander verhaal zijn. Elke ouder waardeert de eerlijkheid.  
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+ Tips en ideeen 
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+ Uitnodigingen 

DIY uitnodigingen:  

Je kunt natuurlijk zelf aan de knutsel om je 
uitnodigingen te maken. Neem 
bijvoorbeeld een leuke foto van de jarige 
in het thema van het feestje. Zet er met de 
tekst op en print het uit. Je kunt de jarige 
zelf aan de slag zetten om een leuke 
tekening of knutselwerk te laten maken. 
Zorg dat de uitnodiging wel past bij het 
thema van het feestje. Dit is het eerste wat 
de uitgenodigde in handen krijgen dus 
laat ze meteen weten wat ze kunnen 
verwachten. Als je googled op uitnodiging 
kinderfeestje kun je ook nog een hoop 
leuke voorbeelden vinden van kaartjes in 
je thema.  
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Net even anders: Het is natuurlijk 
leuk dat je uitnodiging direct al 
prikkelt. Maak bijvoorbeeld een 
rebus, geef een cryptische 
omschrijving van de activiteit of 
misschien moeten ze de uitnodiging 
wel zelf in elkaar puzzelen. Je kunt 
enorm creativiteit op de 
uitnodigingen los laten. 

Een leuke verpakking: Een te gekke uitnodiging is 
natuurlijk al niet meer spannend zonder een leuke 
verpakking. Je kunt de envelop lekker laten ruiken, 
je hebt leuke kleine doosjes bij Xenos voor weinig 
geld, of pak het mooi in met ballonnen en confetti.    



+ Aankleding locatie 

n  Natuurlijk kun je kiezen voor ballonnen en de slingers die je waarschijnlijk al hebt liggen. Dit ziet er in vrij 
korte tijd al erg leuk en vrolijk uit. Je kunt tegenwoordig vrij goedkoop ook de leukste slingers en 
ballonnen kopen voor jongens of voor meiden of misschien zelfs wel in het thema van je feestje. Denk 
daarnaast ook eens aan andere versiering zoals vlaggen, kleden of doeken die je waarschijnlijk wel al in 
huis hebt. 

n  Wil je wat extra doen dan heb je verschillende ballonnen leveranciers die prachtige kunstwerken og 
bogen kunnen maken voor je in de kleuren naar keuze. Je kunt helium ballonnen per stuk bestellen bij de 
meeste feestwinkels en tegenwoordig kun je bij de Xenos, Big Bazar of kruitvat leuke led lampjes 
ballonnen vinden, vingerlampjes, leuke ledlampjes voor binnen en buiten en nog veel meer. Kijk wel goed 
naar de kleuren. Je wilt niet meer dan 4 verschillende kleuren in je aankleding gebruiken. Anders past het 
allemaal niet meer bij elkaar en wordt het een grote bonte bedoeling. Ook heb je tegenwoordig leuke 
krijtvlaggetjes die je de jarige zelf kan laten versieren en vervolgens ophangen.  

n  Een aangeklede tafel is ook heel belangrijk. Denk maar aan je eigen feestjes. Je voelt je meteen lekkerder 
aan een prachtige feesttafel. Wegwerpservies heb je tegenwoordig in de leukste kleurtjes. Maak er iets 
van! Denk aan bekers, bestek, servetten, borden, bloemetjes, confetti voor op tafel, bakjes, taartstandaard, 
etagères en alles wat je nog meer kunt bedenken.  

n  Om alles een persoonlijk tintje te geven kun je ook foto’s van de jarige verwerken in de aankleding. 
Natuurlijk kun je met een polariod camera ook vrij snel foto’s gebruiken van de genodigden.  
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+ Kleding  

n  Als ik 1 tip uit ervaring mee kan geven is dat ze uren lang kunnen verkleden en 
daar plezier mee hebben. Heb je een grote kist met verschillende outfits, 
hoedjes, brillen, sieraden of andere leuke accessoires gebruik die dan vooral. 
Maak een leuke fotohoek waar ze een foto met elkaar kunnen maken. Je zult zien 
dat je foto hoek voor heel veel plezier zorgt.   

n  Je kunt natuurlijk ook aan de kinderen zelf vragen om in je thema aangekleed te 
komen. Als je jongens en meisjes uitnodigt is het vaak praktischer om een 
algemeen thema te pakken. Bijvoorbeeld bij het thema circus kun je als acrobaat, 
clown, ballerina of directeur. Zo geef je voor iedereen de keuze om iets aan te 
trekken waarin hij/zij zich prettig voelt.  

n  Is de jarige al wat ouder denk dan juist in kleuren voor het feestje. Laat iedereen 
iets zilvers en wit aantrekken Of juist rood en zwart. Zo zijn de foto’s na afloop ook 
een stuk mooier en  kun je op een andere locatie ze makkelijk bij elkaar houden.  
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+ Eten 
Eten is natuurlijk voor groot belang voor je 
feestje! Let wel erg goed op of er kinderen 
bij zijn die allergieën hebben, vegetariër zijn 
of hele specifieke producten niet lusten. 
Vraag dit aan de ouders zodat je er ook 
rekening mee kan houden.  
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Taart: Het is natuurlijk leuk om met 
de jarige zelf de taart te maken. Je 
kunt ook in plaats van taart leuke 
muffins of mini taartjes maken. Bij 
de Hema kun je voor niet veel geld 
een fototaart laten maken. Kies een 
mooie foto van de jarige of juist iets 
in het thema van het feestje. Verder 
zijn er tegenwoordig in elke buurt 
prachtige taartenmakers. Die maken 
de meest prachtige taarten met 
eventueel meerdere lagen in elk 
thema en geheel naar eigen smaak.  

Als dansschool zijnde zijn we natuurlijk voor het 
gezonde snoepen. Wees eens creatief met fruit. 
Geef ze niet alleen maar snoep. Je zult er qua 
drukte ook zeker profijt van hebben als je ze 
niet helemaal volstopt met snoep. Versier het 
fruit, maak een fruitcocktail, chocoladefontein 
met fruit of maak er gekke figuurtjes in.  

Avondeten: Frietjes en pannenkoeken zijn 
het makkelijkste en zijn kinderen 
natuurlijk altijd blij mee. Denk aan het 
versieren van de pannenkoeken met fruit of 
andere lekkere dingen. Door het versieren 
zijn ze ook weer even lekker bezig. Je kunt 
natuurlijk ook een high tea doen in de 
middag in plaats van het avondeten. Of 
lekkere wraps laten maken met gehakt, 
sla, tomaten, paprika en nog meer lekkers. 
Vaak is het zelf maken van het avondeten 
wel echt het leukste om te doen.  



+ Kadootjes uitpakken 

Vaak hebben kinderen iets speciaal voor de jarige uitgezocht en daar moeite in gestoken. Zorg dat je van het kadootjes uitpakken dan ook echt een momentje 
maakt. Het is leuk voor de kinderen om te zien wat de jarige allemaal krijgt maar mijn ervaring is wel dat ze vaak snel afgeleidt zijn tijdens deze bezigheid. 
Bedenk iets waarbij ze de aandacht echt erbij houden zodat alle kinderen dezelfde aandacht krijgen.  

 

n  Laat alle kadootjes verstoppen. Zet de jarige even op de gang en laat iedereen een verstop plek zoeken. Tel de wel de kadootjes even voor het 
verstoppen zodat ze allemaal gevonden worden.  

n  Maak een leuke quiz over het thema van het feest. Verdeel alle antwoorden over de genodigden en stel de quiz vragen aan iedereen. Degene met het 
juiste antwoord mag zijn kadootje aan de jarige geven.  

n  Laat de jarige de kadootjes raden door te voelen en schudden. Ook de andere kinderen kunnen meeraden.  

n  Blinddoek de jarige en draai hem/haar in de rondte. Bij degene waarbij de jarige stopt en aanwijst, mag het kadootje geven.  

n  Verdeel het kadootjes geven over het hele feestjes. Bij elk gewonnen spelletje kun je de winnaar het kadootje laten geven. Let dan wel op dat je 
voldoende spelletjes hebt of gebruik de nummer 1 en 2. Wint steeds dezelfde persoon laat je die gewoon iemand uitkiezen die zijn of haar kadootje mag 
overhandigen. 

n  Maak van te voren evenveel ballonnen als er uitgenodigd zijn. In de ballon stop je een klein briefje met de naam erop. Je geeft de ballonnen willekeurig 
aan de kinderen. Je laat er 1 zijn ballon kapot knallen. De naam die erop staat mag vervolgens zijn of haar kadootje aan de jarige geven. Daarna mag hij of 
zij dan ook zijn ballon kapot knallen. Zo komt iedereen een keer aan de beurt.  
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+ Spelletjes 
Er zijn enorm veel leuke spelletjes te 
bedenken. Op deze pagina vindt je 
alvast 3 hele leuke varianten die je 
makkelijk kunt gebruiken.  
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Wie heeft het gedaan: Je stuurt 3 kinderen 
naar de gang. Vervolgens verzin je met de 
rest van de groep een moordwapen, een 
locatie en iwe een moord heeft gepleegd. 
Let er goed op dat het niet te voor de hand 
liggend is. Denk bijvoorbeeld aan een bril 
in het zwembad door een clown. 
Verveolgens wordt er 1 iemand alvast 
gehaald. De 3 zaken worden uitgebeeld 
door iemand en zodra diegene ze goed na 
kan doen wordt de volgende erbij gehaald. 
Dit wordt keer op keer uitgebeeld zonder 
iets te zeggen. Pas bij de laatste persoon ga 
je vragen wat de 3 zaken waren.   

Tikkertje: Je hebt een groot veld nodig en 20 stenen, 
tennisballen, sponzen of iets dergelijks. Je verdeeld de groep 
in tweeën en zet 1 groep in het midden. De andere groep gaat 
de 20 goederen naar de overkant proberen te brengen. Als ze 
worden getikt moeten ze het stuk afgeven. Daarna mogen ze 
terug en het opnieuw proberen to dat alle goederen op zijn 
aan 1 kant. Aan het einde kun je kijken welke groep er het 
meeste goederen heeft.  

Dansmemory: Het werkt inde 
basis hetzelfde als memory 
(het kaartspel). Je stuurt 1 
iemand naar de gang. 
Vervolgens worden er 
tweetallen gemaakt. Elk 
tweetal maakt een kort stukje 
dans dat ze goed kunnen 
onthouden en er exact bij beide 
hetzelfde uitziet. Vervolgens zet 
je iedereen door elkaar heen. 
Degene op de gang mag terug 
komen en moet zien te raden 
wie bij wie hoort.  



Voor meer informatie kijk op 
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