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Eigen 
      aantekeningen

VOORBEREIDINGEN

 Plan het feestje op tijd en 
informeer of er geen andere 
belangrijke gebeurtenissen zijn op 
de geplande dag. Laat het feestje 
niet te lang duren. Je kunt beter 
een te krappe tijd opgeven aan de 
ouders en je verontschuldigen als 
het uitloopt, dan dat de kinderen 
nog een uur vermaakt moeten 
worden. Als je flexibel wilt zijn in de 
eindtijd, kun je er ook voor kiezen 
de kinderen zelf naar huis te 
brengen.

 Deel de uitnodigingen ruim op tijd uit. 
Uitdelen in de klas is sneu voor de 
kinderen die niet uitgenodigd zijn. Geef 
ze daarom buiten de klas aan de ouders 
of doe ze door de brievenbus.

Zoek de benodigde
 materialen voor de spelletjes
bij elkaar en zorg dat je deze bij 
je hebt. Denk ook om materialen 
voor de reservespelletjes!

Bepaal welke traktaties je 
voor het feestje wilt hebben 
en doe inkopen.

Je wilt zelf een bijzonder verjaardagsfeestje  voor je kind 
organiseren?

Dan komt dit boekje je goed van pas. Dit boekje helpt je 
om een heel bijzonder feestje te organiseren. Van de 
voorbereidingen die je moet treffen, tot de leukste 
spelletjes om van je feest een groot succes te maken.

We wensen je een heel bijzonder feestje toe!



Bepaal welke 
spelletjes je gaat 
doen en lees de 
instructies 
minimaal twee 
keer aandachtig 
door.

Hou er rekening mee dat spelletjes kunnen aanslaan of juist niet. En dat ze soms langer of 
korter duren dan gepland. Zorg ervoor dat je altijd een aantal alternatieven achter de hand 
hebt. Hiervoor kun je heel goed de spelsuggesties uit deze handleiding gebruiken. Je kunt ook 
de kinderen laten kiezen wat ze willen doen. Kies van tevoren wel altijd zelf ook een aantal 
spelletjes uit.

Kies een geschikte locatie voor het doen 
van de spelletjes. Dit kan in huis zijn, 
maar bijvoorbeeld ook in de achtertuin of 
een nabijgelegen park of plantsoen.

Als je een 
knutselopdracht doet: 
richt een knutselhoek in 
en zet de benodigde 
materialen hier klaar.

Leg de meegeefcadeautjes 
klaar in een mand/schaal of 
iets anders dat je makkelijk 
kunt pakken.

De eerste kinderen komen soms 
vroeg, zorg dat je minimaal een 
kwartier voor aanvang van het 
feestje alles klaar hebt staan.

Vul de namen van de 
kinderen in op de diploma’s 
of onderscheidingen.

Het leukste is om het feestje af te sluiten met iets warms. De 
klassiekers patat of pannenkoeken doen het eigenlijk altijd goed 
bij kinderen. Je kunt bij patat knakworsten serveren. 
Gecombineerd met ketchup, krijg je enge bloederige vingers. Bij 
een soldaten- of piratenfeest kun je ook overwegen om de 
kinderen zelf het blik met knakworsten op te laten warmen. 
Bijvoorbeeld buiten op campinggas. Blijf hier wel altijd bij!

Je kunt er ook voor kiezen om een rijstgerecht op tafel te 
zetten en dit te serveren met stokjes. Een spoedcursus met 
stokjes eten en pret is gegarandeerd. Zorg dan ook voor dingen 
die iets makkelijker te eten zijn, zoals bijvoorbeeld kleine 
loempiaatjes (met de handen) of kroepoek.

Àfsluiting

Serveer het drinken in een lege (goed 
omgespoelde) fles dat je een etiket geeft 
met een spannende naam. Heksen drinken 
bijvoorbeeld spinnensap, piraten drinken 
piratenbier en ridders drinken 
drakenbloed. Je kunt er bijvoorbeeld 
kindercola of gekleurde (groene) ranja in 
doen. 

Een ander idee is om de drank in een 
schaal te doen en te serveren met een 
soeplepel. Je kunt er dan plastic vliegen, 
spinnen, muizen et cetera in laten 
zwemmen. 

Kinderchampagne is ook altijd leuk als 
drankje. Dit is onder andere te koop bij 
de Hema. Een suikerrandje maakt het 
(plastic) champagneglas helemaal af. Doe 
wat limonadesiroop op een schoteltje, 
doop hierin de rand van het glas en doop 
deze daarna in een schoteltje met suiker.

Dranken

Spokenslijm is een drankje voor zonderlinge 
figuren, als heksen, boeven, indianen en soldaten. 
Maak een pakje gekleurde gelatine en voeg een 
flinke kop extra water toe. Zet het in de 
koelkast en roer de gelatine goed door. Drink het 
met een dik rietje. 

Spokenslijm



ONTVANGST
Het geven van de cadeautjes duurt soms lang voor de 
aanwezigen. Daarom kun je bij binnenkomst alle cadeautjes 
verzamelen in een mand of doos. Bij binnenkomst krijgt 
iedereen een stukje taart/cake en iets te drinken. Als iedereen 
er is, start je met een spel om de cadeautjes uit te pakken. 
Hieronder volgt een aantal suggesties:

De jarige krijgt een blinddoek voor 
en pakt een cadeautje uit de mand. 
Dit cadeautje gaat de kring rond en 
iedereen mag raden wat erin zit. 
Daarna mag de jarige het uitpakken.

Blinddoek de jarige en zet de mand met 
cadeautjes ergens in de kamer neer. 
Laat de jarige de cadeautjes zoeken 
door middel van het spelletje “warm, 
heet, koud” (de rest van de kinderen 
roept koud als de jarige ver weg is, 
warm als de jarige in de goede richting 
gaat en heet als hij/zij erg dichtbij is)

Laat de jarige even de kamer 
uitgaan en laat iedereen zijn/haar 
eigen cadeautje in de kamer 
verstoppen. De jarige mag 
vervolgens de cadeautjes gaan 
zoeken. De rest van de kinderen 
mag aanwijzingen geven door warm, 
heet en koud te roepen.

Doe naamkaartjes in ballonnen en blaas 
ze daarna op. De jarige prikt een ballon 
kapot. Degene wiens naam op het          

kaartje staat, mag zijn/haar 
cadeautje geven om uit te 
pakken.

Draai een fles rond op de tafel en 
degene naar wie de fles wijst, mag 
zijn/haar cadeautje geven.

Laat de jarige geblinddoekt met 
uitgestoken hand in een kring 
rondjes draaien. Zing samen: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, wie mag mij een 
cadeautje geven? Degene bij wie de 
jarige stopt, is aan de beurt om het 
cadeautje te geven.

Stuur de jarige even de kamer uit en 
laat iedereen iets van zichzelf in een 
mand stoppen. De jarige haalt iets uit 
de mand en raadt van wie dit is. Als hij 
het goed heeft, mag dit kind zijn/haar 
cadeautje geven. 

Als je een stoer feestje hebt (bijvoorbeeld 
een soldatenfeest of een piratenfeest), ben 
je natuurlijk ook op zoek naar stoer eten. 
Laat van tevoren wat snoep inblikken bij een 
snoepwinkel. Neem de blikopener mee en 
trakteer tussendoor op snoep uit blik. 
Succes gegarandeerd!

Snoep uit blik

Maak een verrassingspakketje. Hiervoor heb je 
servetten nodig, cellofaan, lint en iets lekkers. Leg 
eerst een velletje cellofaan neer, daarop de servet 
en dan het lekkers. Pak de punten van de cellofaan 
en bind het pakketje met het lint bij elkaar. Om in 
het thema van het feestje te blijven, kun je aan het 
lint nog een afbeelding hangen. Deze kun je ook 
tussen het servet en het cellofaan doen.
Als je er ook een soepstengel aan bevestigt, maak 
je er een knapzak van.

Verrassingspakketje

Dit kun je op het feestje met 
alle kinderen doen, maar ook 
van tevoren met je eigen kind. 
Snij plakjes cake en glazuur 
de bovenkant van de cake. Dit 
glazuur kun je maken van 
poedersuiker en water. 
Vervolgens kun je cake 
versieren met gekleurde 
hagelslagjes, smarties of 
ander snoepgoed. Je kunt bij 
het thema heksen/tovenaars 
bijvoorbeeld ook garneren 
met snoepmuizen. Of je 
gebruikt  dropsmiles en 
dropveters om kleine 
piraatjes te maken. 

Cake versieren
Doe in een pan wat doorzichtig sap en roer er 
gelatine doorheen. Giet het mengsel in plastic 
bekertjes. Als laatste doe je er een beest of 
voorwerp in. Bijvoorbeeld een spin bij 
heksen/tovenaars, een plastic ringetje bij het 
theepartijtje, een plastic ridder bij de ridders, 
enzovoort. Zet het in de koelkast en laat het 
opstijven. Haal het kort voor het uitdelen uit de 
vorm. Smullen maar!

Gelatine



Deze maak je van wc-rolletjes en glanzend 
papier. Knip de wc-rolletjes doormidden 
en beplak ze met gekleurd papier. Stop in 
de halve wc-rol snoepjes, chips of iets 
anders waar je op wilt trakteren. Gebruik 
glanzend papier om de wc-rol in te pakken 
en er zo een verrassingsbonbon van te 
maken. 

Verrassingsbonbons

Deze traktatie maak je eenvoudig met 
plastic bekers, ballonnen en rietjes. Je zet 
de plastic beker neer, plakt er drie rietjes 
aan en bevestigt hieraan de ballonnen. 
Vervolgens vul je de plastic beker met chips 
of snoepjes. Er tussenin kun je een prikker 
met een afbeelding passend bij het thema 
zetten.

Luchtballonnen

Maak een grote hoeveelheid pudding. Je 
kunt bijvoorbeeld saroma maken in 
verschillende kleuren. Dit ziet er heel 
kleurrijk uit. Vul een glazen schaaltje 
bijvoorbeeld eerst met gele pudding en laat 
dit stijf worden. Vul daarna bij met een 
laagje rood en laat dit stijf worden en sluit 
af met een laagje bruin. Verstop tijdens het 
maken in één van de schaaltjes een snoepje 
in de pudding. Wie het snoepje vindt, is de 
rest van het feest puddingkoning/ 
puddingkoningin, puddingkapitein of 
puddingprinses.

Puddingkoning(in)

Je kunt als afsluiter van het feestje op 
pannenkoeken trakteren, maar je kunt 
er ook een “tussendoorsnack” van 
maken. Bak de pannenkoeken en rol ze 
op. Snij ze in rolletjes en doe ze op 
satéprikkers. Bovenaan de prikker kun 
je een plaatje plakken, zodat de 
pannenkoekspies helemaal in de thema 
van het feestje is.

Pannenkoekspies

ALGEMENE TIPS
Zorg ervoor 

dat je 

voldoende hulp 

hebt!

Soms loopt het programma anders dan 
je van tevoren gepland hebt. Laat dit 
gebeuren, zolang iedereen het naar 
zijn zin heeft.

Betrek de jarige bij de voorbereidingen 
van het feest. Laat hem/haar meedenken 
over het soort spelletjes, de traktaties et 
cetera. Maar vertel de jarige niet het hele 
programma! Het is voor de jarige leuker als 
dit voor hem/haar ook een verrassing 
blijft.

Laat de jarige ook echt jarig zijn. Geef hem/haar 
zoveel mogelijk een uitzonderingspositie. Laat 
hem/haar bijvoorbeeld de opdrachten voorlezen, 
groepen indelen, trakaties uitdelen et cetera.

Nodig niet teveel kinderen 
uit. Er is een gouden regel 
voor het maximale aantal 
kinderen dat je kunt 
uitnodigen voor een 
feestje: de leeftijd van 
het kind + één.

Zet kostbaarheden of gevaarlijke spullen weg.  Ruim voor het feest 
alles op dat een bron van gevaar kan zijn of kapot kan gaan. Denk 
hierbij aan kabels, dierbare vazen/beelden, giftige planten en glazen 
tafels.

Las af en toe een 
rustpauze in. Doe 
bijvoorbeeld even een 
rustig spelletje, kleur een 
kleurplaat of laat even 
naar de televisie kijken. 
Met wat lekkers erbij zijn 
kinderen gauw tevreden 
en kunnen ze er weer 
tegenaan. Je kunt ook een 
verhaal voorlezen.

Houd het simpel. Kies de dingen waar 
je je zelf het prettigst bij voelt. Het 
gaat er in de eerste plaats om dat de 
sfeer goed is en dat de kinderen extra 
aandacht krijgen. Als je zelf 
ontspannen bent, reageren de 
kinderen daar positief op.



Helaas zijn ze er weleens bij: dwarsliggers.  Probeer ze zoveel mogelijk bij de spelletjes te 
betrekken.  Blijft een kind vervelend doen? Neem het kind even apart en vraag hoe je het 
ook leuk voor hem/haar kunt maken. Vertel dat het niet leuk is voor de anderen als hij/zij 
zich zo blijft opstellen. Leg rustig en duidelijk de regels uit en maak afspraken.  Grijp in 
ieder geval wel in, want een dwarsligger kan ook het feestje voor de rest van de kinderen 
danig verstoren.

Als je een videocamera hebt, is het leuk om (delen 
van) het partijtje op te nemen op video. Je kunt dit 
aan het eind van het partijtje op televisie laten zien. 
Zorg ervoor dat dit niet te lang duurt. Tien minuten 
is lang genoeg. Kinderen vinden het vaak heel leuk om 
dit terug te zien.

Zorg ervoor het feestje in een 
goede sfeer en rustig af te sluiten. 
Geen drukte dus op het laatst om 
nog spelletjes te doen, waar 
eigenlijk geen tijd meer voor is!

Maak gebruik van de 
“antiruziedobbelsteen”. Als 
er onenigheid ontstaat bij 
een spel, dan mag ieder 
kind met de dobbelsteen 
gooien. Degene die het 
hoogst gooit, krijgt gelijk. 
Belangrijk is wel dat 
iedereen van tevoren weet 
dat ze zich moeten houden 
aan het oordeel van de 
dobbelsteen.

Zorg voor een lijst met adressen en 
telefoonnummers van alle kinderen. Dit is 
makkelijk bij het naar huis brengen, maar je kunt 
ook altijd bellen als er iets is gebeurd of in het 
geval een kind ineens naar huis wil.

Zet de gekregen cadeautjes van het feestvarken op 
een veilige plaats. Het is heel vervelend voor de 
jarige als een cadeau op zijn feestje kapot gaat. 

Maak een uitdeeltaart van piepschuim. 
Snij drie cirkels van verschillende 
grootte en maak hiervan een 
feesttaart. Bekleed het piepschuim 
met aluminiumfolie. Prik hier 
sateprikkers in en doe op de 
sateprikkers verschillende traktaties. 
Je kunt denken aan snoepgoed 
(spekjes en andere zachte snoepjes), 
afgewisseld met hartige trakaties 
(stukjes kaas, appel, worst). 

TRAKTATIETIPS

Bestel een afbeelding op eetpapier en 
maak hiermee je eigen themataart of 
themacake. Je kunt bijvoorbeeld een 
kwarktaart maken, de afbeelding erop 
bevestigen en verder garneren. Vraag bij 
je banketbakker of je een afbeelding kunt 
bestellen, of kijk op internet.

Eigen themataart 
of themacake maken

Bestel een taart met een 
afbeelding erop in het thema. 
Dit kan bijvoorbeeld bij 
www.hema.nl. Je laadt de 
afbeelding in op de site en 
enkele dagen later, kun je je 
taart bij het gekozen filiaal 
ophalen. Er zijn ook 
banketbakkers, waar je een 
taart met afbeelding kunt 
bestellen. Vraag ernaar bij je 
eigen bakker.

Themataart 
bestellen
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GROEPEN INDELEN

Voor sommige opdrachten moeten de kinderen 
in groepjes worden verdeeld. Je kunt hiervoor 
de volgende methoden gebruiken.

 Alle spelers gaan naast elkaar staan en steken 
hun handen uit. Een speler loopt eromheen en 
tekent met schmink ogen,  neuzen en monden op de 
handen. Van sommige handen maakt hij een 
tweeling. Als alle handen zijn beschilderd, moeten 
de kinderen zoeken naar hun tweelinghand. 
Daarmee zijn de koppels bepaald.

 Knip oude plaatjes in tweeën en leg 
de delen in een mand. Laat alle 
kinderen met de ogen dicht een 
puzzelstukje pakken. De kinderen 
met bij elkaar horende 
puzzelstukjes vormen een paar. Maak naamkaartjes met de 

namen van de feestgangers. 
Doe deze voor aanvang van 
een spel in een mand en trek 
ze per twee.

Puzzelstukjes

Tweelinghanden

Kaartjes trekken

Brullende leeuw

Dubbel versteend

Ping, Pong, Peng

Ga met zijn allen in de kring zitten. Eén kind is de leeuw en 
sluipt op zijn knieën rond de kring en klopt ieder kind 
voorzichtig op de schouder. Hij zegt daarbij: hallo hertje. De 
rest blijft doodstil zitten, zonder om te kijken. Ineens klopt 
de leeuw wat harder bij iemand op de schouder en roept: 
WHOE-AA! Dan kruipt hij zo snel mogelijk terug naar zijn 
plek. Degene bij wie de leeuw WHOE-AA roept, kruipt de 
leeuw op de knieën achterna en probeert hem te vangen. 

Een speler gaat als kunstwerk in een vreemde positie staan en 
“versteend”. Een tweede kind met een blinddoek voor mag het beeld 
een minuut lang nauwkeurig aftasten, zodat hij zo goed mogelijk 
dezelfde houding aan kan nemen. Heeft hij dat gedaan, dan mag de 
blinddoek af om te zien of dat gelukt is.

Alle spelers gaan in een kring staan. De jarige begint door 
op een ander kind te wijzen, waarbij hij “Ping” zegt. Dat 
kind wijst meteen weer op een ander en zegt “Pong”. De 
derde wijst direct op een ander en zegt “Peng”. Zo gaat 
het steeds sneller, totdat niemand meer precies weet of 
Ping, Pong of Peng aan de beurt is.

Bekermemory
Zet een aantal bekers omgekeerd op tafel en doe eronder steeds 
twee dezelfde snoepjes. Dus twee winegums, twee dropjes, twee 
spekjes enzovoort. Speel dan memory. Als een kind twee dezelfde 
omdraait, dan mag hij/zij deze snoepjes houden.



VERSIERTIPS
&

HERINNERINGEN

Hang eetbare slingers door de 
kamer. Aan een cadeaulint of 
touw dat door de kamer wordt 
gehangen, worden koekjes of 
ingepakte snoepjes opgehangen. 
Tijdens een rustmoment in het 
feestje, mogen de kinderen koek-  
of snoephappen.

Hang een groot vel wit papier aan de muur in de 
feestruimte. Ze de datum van het feest erop en 
laat alle kinderen hier iets op tekenen/schrijven. 

Wie een spelonderdeel heeft gewonnen, mag op een podium 
(kratje) gaan staan en doet alsof hij van rubber is. De 
medespelers mogen hem dan in een bepaalde vorm buigen. Hier 
maak je een digitale foto van en deze krijgt degene dan 
uitgeprint mee naar huis. Je kunt de winnaar ook een medaille 
omhangen of met een beker vereeuwigen.

Herinneringsposter

Ballonnen zijn prima geschikt als 
versiering. Het is leuk als het plafond 
vol met ballonnen hangt. Pak hiervoor 
een wollen deken en wrijf de ballonnen 
statisch. “Plak” ze vervolgens aan het 
plafond. Ze blijven (afhankelijk van de 
intensiteit van de statische lading) 
doorgaans een paar uur hangen.

Statische ballonnen

Eetbare slingers

Het standbeeld

Ballon 
scheren

Doe scheerschuim op 
een ballon en laat de 
kinderen de ballon 
voorzichtig scheren. 
Wie lukt het om het 
schuim eraf te krijgen, 
zonder dat de ballon 
knapt?

Water hozen

Zet twee volle emmers en 
twee lege emmers een eindje 
van elkaar. Laat twee teams 
met een kopjes of bekertje 
het water van de ene naar de 
andere emmer brengen. Het 
team dat daar het eerste mee 
klaar is, heeft gewonnen.

Geluiden raden

Een  van de spelers krijgt een 
blinddoek voor en de anderen 
maken geluiden die geraden 
moeten worden. Bijvoorbeeld:
· Een boek dichtslaan
· Het raam opendoen
· Drinken inschenken
· De gordijnen dichtdoen
· Een stuk papier scheuren

Een speler krijgt een blinddoek voor en wordt een paar keer rondgedraaid, zodat deze het 
gevoel voor oriëntatie kwijt is. De andere spelers dagen hem  met de stem uit. Als de speler in 
de buurt van een gevaarlijke hindernis komt, roepen de spelers “gevaar”. Als de geblinddoekte 
speler een andere speler te pakken krijgt, moet hij hem door hem aan te raken herkennen.
 je kunt ook de variant spelen dat de spelers het recht hebben om drie passen te doen om de 
geblinddoekte speler te ontwijken. Als zij drie passen hebben gedaan, moeten zij de rest van 
het spel op hun plek blijven staan. Het optillen van een been/voet telt hierbij als een pas. 

Blindemannetje

Twee spelers vormen steeds een team. Zij 
krijgen een opgeblazen ballon, die ze 
tussen hun hoofden houden. Als het 
startsein wordt gegeven, draaien ze zich 
zo snel mogelijk om hun as zonder de 
handen te gebruiken. Wie lukt dat het 
eerste?

Sandwichballonnen

Handdoekgevecht 2
Teken op de grond met krijt een lijn van 
ongeveer een meter lang. Leg een 
handdoek precies in het midden. Twee 
kinderen staan met de ruggen tegen elkaar 
en pakken door de benen heen de 
handdoek. Als het startsein wordt 
gegeven, trekken ze zo hard mogelijk aan 
de handdoek om de ander over de lijn te 
trekken. Wie op de lijn komt of 
eroverheen wordt getrokken, heeft 
verloren.



Wat voel ik?
Doe een aantal voorwerpen in een kussensloop en laat de 
kinderen raden welk voorwerp ze te pakken hebben. Welke 
voorwerpen in de kussensloop gaan, wordt bepaald door 
het thema van het feestje.

Zet allemaal flessen kriskras door een ruimte. Laat dit aan de kinderen zien en 
zeg dat ze straks geblinddoekt door de ruimte moeten lopen, dus dat ze goed 
moeten kijken waar de flessen staan. Dan stuur je ze weg en haal je snel alle 
flessen weg. Geblinddoekt zal de eerste heel behoedzaam naar de andere kant 
lopen. Om daar als de blinddoek af gaat te zien, dat het geschuifel helemaal niet 
nodig was. Dan mag de volgende. De lol wordt groter naarmate er steeds meer 
kinderen geweest zijn.O
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Iedereen heeft een ballon aan zijn/haar voet. De muziek gaat aan en 
iedereen probeert de ballon van de anderen kapot te trappen en zijn 
eigen ballon te beschermen. Als de muziek stopt, krijgt iedereen waarvan 
de ballon nog heel is een punt. Dan gaat de muziek weer aan en volgt de 
volgende ronde. Net zolang totdat er nog maar één hele ballon over is. De 
winnaar krijgt bijvoorbeeld een snoepje.

Er staat een grote schaal met 
chips op tafel. De kinderen mogen 
met de dobbelsteen gooien en als 
ze zes gooien, zetten ze een muts 
op, doen een sjaal om en doen 
handschoenen aan. Vervolgens 
mogen ze zoveel mogelijk chips 
eten. Net zolang totdat de 
volgende zes gooit. 

Er staat een grote schaal met chips (of snoepjes) op tafel. 
De kinderen mogen met de dobbelsteen gooien en als ze 
zes gooien, moeten ze een hoed opzetten, sjaal omdoen en 
mogen ze met stokjes zoveel mogelijk eten. Net zolang tot 
de volgende zes gooit.

Chinees diner

Chipsdiner

Ballondansen

HOE PLAN JE 
JE FEESTJE?

Maak het feestje niet te lang! Een feestje van ongeveer 
drie uur is ruim voldoende. Het streven is om het feestje 
op het hoogtepunt te laten stoppen. Hieronder vind je 
een voorbeeld van een tijdschema dat je zou kunnen 
gebruiken. Gebruik dit als richtlijn en wijk er net zo 
makkelijk van af als het feestje daarom vraagt. 
Belangrijk is wel om te starten en te eindigen met 
rustige spelletjes en middenin het feestje even een 
rustmoment te pakken.

Ontvangst, eten van taart/cake, het geven van de cadeautjes. 
Je kunt voor het geven van de cadeautjes een 
verjaardagsspel spelen.

Voorlezen van het thema. Sluit het cadeautjes geven af met de opmerking dat er 
ook nog post is gekomen voor de jarige. Lees het themaverhaal op spannende toon 
voor.

Laat iedereen de spullen pakken en ga op weg naar de locatie waar je de 
spelletjes wilt gaan spelen.

Speel het eerste spel.

14.00

14.30

14.35

14.45



Speel het tweede spel.

Rustmoment/pauze. Kijk naar een filmpje, eet een traktatie, lees een verhaal 
voor, doe een rustig spelletje et cetera.

Speel het derde spel.

Speel het vierde spel.

Ga terug naar de basis. Rond het verhaal af en deel de onderscheidingen uit.

Het is leuk om ter afsluiting een hapje te eten. Tijdens het eten kun je nog even 
televisie kijken, bijvoorbeeld opnames die je tijdens het feestje met de 
videocamera hebt gemaakt. TIP: Zorg dat je ruim voldoende eten hebt. Als je 
feestje uitloopt, kun je de ouders een kleinigheid mee laten eten.

Afsluiting van het feestje. Degene die opgehaald wordt, mag nog een cadeautje 
uit de mand pakken. Kinderen die laat opgehaald worden, kunnen nog een 
kleurplaat kleuren.

15.05

15.25

15.45

16.05

16.25

16.30

17.00

Hang een foto op van een 
paard en laat de kinderen 
geblinddoekt een prikker met 
een touwtje eraan zo dicht 
mogelijk bij de staart van 
het paard prikken. Of prik 
een hoed op een heks, het 
geweer op een soldaat, de 
indianentooi op een indiaan et 
cetera.

Ezeltje prik 

Leg  een nepedelsteen neer en laat de kinderen chocolademunten richting de 
nepedelsteen gooien. Wie het dichtst bij de steen gooit, wint. Leuk om bij een 
piratenthema te spelen. Je kunt ook variaties verzinnen: gooi bijvoorbeeld een 
hoefijzer naar een speelgoedpaard of rol een voetbal zo dicht mogelijk bij de 
middenstip.

Ga in een kring staan en geef 
een voorwerp door op de muziek. 
Degene die het voorwerp in 
handen heeft als de muziek 
stopt is af. De laatste die 
overblijft, heeft gewonnen. Het 
voorwerp is afhankelijk van het 
thema. Neem bijvoorbeeld een 
paardencap, waterpistool, 
toverstaf, handboeien et cetera.

Voorwerpendans

Jeu de boules met munten

Markeer start en finish en laat 
de kinderen tegen elkaar 
zaklopen. Degene die het eerst 
over de finish komt, heeft 
gewonnen.

Zaklooprace

Een van de kinderen zit geblinddoekt op de grond (de 
bewaarder). Achter of naast hem ligt een voorwerp. Een 
van de andere kinderen probeert al sluipend dit 
voorwerp weg te halen. 

Hoort de bewaarder een geluid, dan roept hij stop en 
wijst in de richting waar het geluid vandaan kwam. Heeft 
hij inderdaad het kind betrapt, dan moet degene die het 
geprobeerd heeft in het midden gaan zitten en mag de 
volgende het gaan proberen.

Middenin de kring leg je een 
stapel snoepjes of chipjes (niet 
teveel). Stuur 1 kind even naar 
de gang en laat de rest 
aanwijzen welk snoepje pietje 
puk wordt. Het kind dat op de 
gang stond, mag nu terugkomen 
en langzaam een voor een de 
snoepjes pakken. Pakt het het 
aangewezen snoepje, dan 
roepen alle kinderen hard: 
pietje puk! Zo mag iedereen 
een keer. Probeer het wel een 
beetje eerlijk te verdelen en 
geef kinderen die pech hebben 
gehad er nog een beetje bij aan 
het eind. Afhankelijk van het 
thema is pietje puk: piet piraat, 
hedy heks, prinses pia of 
ridder radbout.

Stilletjes sluipen

Pietje puk



Een kind (de jarige eerst) staat met 
de rug naar de andere kinderen, die op 
ongeveer acht meter afstand staan. 
De kinderen vragen aan de moeder 
“Moeder hoe laat is het?”. De moeder 
antwoordt: zes uur. De kinderen 
mogen dan zes stappen naar voren 
doen. Dit gaat net zolang door, totdat 
de moeder denkt dat de kinderen 
dichtbij zijn. Zodra de kinderen 
vragen hoe laat het is, zegt zij: 
“Etenstijd”, draait zich om en 
probeert de kinderen te tikken 
voordat ze terug over de eindstreep 
zijn.

Dit spelletje is heel makkelijk aan een 
thema te koppelen. 
Piraten: Piraat, piraat hoe laat is het?
Paarden: Ruiter, ruiter, hoe laat is 
het?
Voetbal: Keeper, keeper, hoe laat is 
het? Enzovoort.

Moeder, moeder hoe laat is het? 

Ga in een kring zitten en leg allerlei voorwerpen in 
het midden. Laat de kinderen zich even omdraaien en 
haal een of meerdere voorwerpen weg. Laat de 
kinderen raden welke voorwerpen missen. De 
voorwerpen kun je heel makkelijk aanpassen aan het 
thema.

Maak tweetallen. Een kind gaat 
op zijn handen lopen en wordt 
door de ander aan zijn benen 
vastgehouden. Doe een race wie 
het snelste aan de overkant is.

Een spelletje om even een paar minuutjes te vullen 
tussen twee activiteiten. Het eerste  kind zegt: ik ga op 
reis en ik neem mee: een koffer. Het tweede kind 
vervolgt en zegt: ik ga op reis en neem mee: een koffer 
en een pyama. Enzovoort.
De variaties op dit spel zijn eindeloos:  Ik zwaai met mijn 
toverstaf en tover…. Of ik rijd op mijn paard en neem 
mee…

Wat ontbreekt er?

Vul een aantal ballonnen met 
bijvoorbeeld nepgeld. Laat 
de kinderen met 
dartpijltjes de ballonnen 
stuk gooien. Wie verzamelt 
het meeste geld? Je kunt in 
de ballonnen ook plaatjes of 
stickers uit het thema doen. 

Kruiwagenrace

Ik ga op reis en neem mee….

Iedere speler krijgt een touw om zijn middel met 
hierachter een theedoek gestoken. Probeer de 
theedoek van de andere speler te veroveren. Degene die 
dit het eerste lukt heeft gewonnen.

Handdoekgevecht

Ballonnendarts

EXTRA SPELTIPS

Een of twee kinderen verlaten de kamer. De andere 
kinderen vormen groepjes van twee. Samen spreken ze af 
wat ze zijn. Afhankelijk van het thema zijn ze 
paardenrassen, rangen in het leger, sprookjesfiguren, 
voetballers et cetera. Als de speler terugkomt, tikt hij 
een speler aan en deze vertelt wat hij/zij is. De bedoeling 
is om zo snel mogelijk de stellen bij elkaar te zoeken. Je 
kunt hierbij ook een variatie doen, waarbij de kinderen de 
geluiden van een dier nadoen, paardensprongen nadoen 
enzovoort.

Dans op de muziek en 
sta zo snel mogelijk stil 
als de muziek stopt. 
Degene die nog 
beweegt, is af en moet 
helpen met de muziek.

Neem een grote spijker en 
bindt die aan een touw. Bind 
dit touw om het middel van 
het kind en dan moet het 
door met zijn billen te 
wiebelen de spijker in een 
fles zien te krijgen.

Ga in een kring staan. Een kind gaat even weg en de andere kinderen spreken 
af wie de moordenaar is. Dan komt het kind terug en gaat in het midden van 
de kring staan. Als de moordenaar een knipoog geeft aan een ander kind, 
moet deze snel neervallen. Hoe lang duurt het voordat de moordenaar 
ontmaskert wordt? Er zijn op dit spelletje verschillende variaties te 
bedenken: vind de dief, vind de valsspeler, vind de vijand et cetera.

Hieronder volgt nog een aantal spelletjes. Hier 
kun je op terugvallen als je nog ergens een 
paar minuutjes moet vullen.

Spijkerpoepen

Levend memory
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Moordenaartje

Een speler verstopt zich, terwijl de rest van de groep tot 
100 telt. Bij 100 gaat iedereen op zoek naar de verstopte 
speler. Als een speler de verstopte speler ontdekt, gaat 
hij/zij zich erbij verstoppen. De laatste die de 
schuilplaats ontdekt, roept “verstopplaats” en is als 
volgende aan de beurt om zich te verstoppen. Afhankelijk 
van het thema is de verstopplaats: een kasteel, een 
gevangenis, een tovenaarsketel et cetera.

De verstopplaats


