Checklist voor een kinderfeestje thuis
8 tot 6 weken voor het feest:
Planning







Welke ruimte in huis ga je gebruiken en is daar voldoende ruimte.
Hoeveel kinderen kun je uitnodigen wanneer je naar de ruimte kijkt.
Beslis of je een thema voor het feestje wilt bedenken.
Ga je een zomerfeestje in de tuin organiseren, is er ruimte om te schuilen voor evt. regen?
Heb je huisdieren en zijn deze vertrouwd met veel kinderen om zich heen?
Wil je iets extra’s inhuren bv. een ballonnenclown, een goochelaar, een luchtkussen, dan
moeten deze nu geboekt worden.

Uitnodigingen
 Maak een gastenlijst, probeer uit te zoeken of er kinderen bij zijn met een speciaal
dieet en maak voor jezelf alvast een lijst met namen en telefoonnummers.
 Vraag op de uitnodigingen om te reageren wanneer een kind niet kan komen.
 Eventueel voeg je een plattegrond of routebeschrijving bij de uitnodiging.
 Uitnodigingen ongeveer drie weken voor het feestje geven.
Taart
 Wil je een taart zelf bakken of wil je er eentje bestellen? Kijk
vroegtijdig wat de mogelijkheden en prijzen zijn.
 Ga je een taart bestellen, laat je de taart afleveren (tip) of ga je
hem zelf ophalen?
Eten en drinken
 Timing is hierbij alles en daarnaast (net zo belangrijk) je budget. Neem je kinderen mee
vanuit school dan zul je ze een lunch moeten geven. Kies je voor een feestje later in de
middag dan zit er meestal ook avondeten bij. Wil je dit liever niet doen, of zit het niet in je
budget, dan is een feestje midden tussen etenstijden ideaal. In het laatste geval kun je het
eten beperken tot snacks, taart en eventueel ijs.
 Wil je dat iedereen aan tafel gaat zitten, heb je daar voldoende plaats voor of kun je beter
een soort buffet organiseren.
 Wanneer je het eten niet zelf wilt maken: kijk naar de mogelijkheden om eten te halen of te
laten brengen en de prijzen hiervoor.
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Twee tot drie weken voor het feest:
Spelletjes en andere activiteiten
 Muziek brengt sfeer in ieder feest, zorg voor een makkelijke afspeellijst of vraag iemand om
voor de muziek te zorgen.
 Heb je een entertainer gevraagd, een goochelaar o.i.d. kijk dan of deze een goede plek heeft
voor een optreden en eventueel stopcontacten voor meegebrachte materialen. Heb je een
luchtkussen gehuurd, check dan of deze echt in de tuin past.
 Bedenk welke spelletjes jullie gaan doen en wat je daarvoor nodig bent. Ga je knutselen met
de kinderen koop dan nu de materialen daarvoor.

Decoraties
 Dit is het moment om feestelijke decoraties aan te schaffen: vlaggen, lampionnen, slingers,
tafelkleden, enz..
 Het is leuk en handig om hierbij gelijk plastic/papieren borden, bekers en bestek te kopen.

Vraag hulp
 Je kunt niet overal zijn en een beetje hulp is wel handig. Soms kun je ouders van kinderen
vragen maar het kan ook een vriendin, broer, buurvrouw, enz., zijn.
 Vergeet vooral de foto’s niet en middenin een feestje wil dat nog wel eens gebeuren. Vraag
iemand om foto’s te maken.

Een tot twee dagen voor het feest:







Kijk na of je al het eten en drinken in huis hebt.
Zorg dat je camera klaar staat
Is de taart besteld of (bijna) gemaakt
Vul de uitdeelzakjes voor na het feest
Pak kleine prijsjes in voor evt. wedstrijden
Sommige decoraties kun je al ophangen maar de ballonnen beter bewaren voor vlak voor het
feest.

De dag van het feest:
 Eten en drinken klaarzetten. Maak het eten voor zover mogelijk klaar zodat je het evt. alleen
nog op hoeft te warmen.
 Laatste decoraties ophangen, ballonnen opblazen.
 Zorg dat de hulp die je hebt gevraagd weet wat ze moeten doen.
 Zijn de huisdieren waar ze moeten zijn?
 Zet de taart klaar.
 Muziek aan, het feestje kan beginnen.
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