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DE LEUKSTE
KINDERFEESTJES
THUIS OF OP LOCATIE

t i p s  e n  i n s p i r a t i e  v o o r  e e n  g e s l a a g d  f e e s t



BINNENKORT EEN
KINDERFEESTJE ORGANISEREN?
Is je kind binnenkort jarig en wil je een feest geven om nooit meer te vergeten?  In dit
magazine van Little fox party box vindt je alle tips, inspiratie, checklist & prints voor
een gelaagd kinderfeestje.

Veel plezier met het plannen van je feest!



Feestje organiseren

Met een checklist zorg je ervoor dat je alles goed kan voorbereiden en niks kan vergeten! 
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je op de dag van het feest zelf ook kunt genieten.
Denk aan onderstaande punten:
Een complete checklist vindt je aan het einde van het magazine bij de bijlages.

Datum, wanneer wil je het feestje vieren? 
De meest populaire dagen zijn woensdag en zaterdagmiddag
Aanvang en eindtijd? Meestal duurt een feestje 2 a 3 uur

Aantal kinderen uitnodigen? 
Zorg dat de groep niet te groot is. (meestal neem je de leeftijd van je kind plus 1 kind als aantal) Toch een
grote groep? Regel dan een hulpouder die je kan helpen.

Wie nodig je uit? 
Met wie speelt je kind veel?/ Is er een goede verhouding tussen de kinderen onderling? (om ruzie op het
feestje te voorkomen) Komen er ook jongens of alleen meiden?  

Blijf je thuis of vier je het buiten de deur? 
Thuis kun je alles goed en op je gemak voorbereiden, echter heb je wel alle chaos in je eigen huis, heb je hier
zin in? Buiten de deur is alles geregeld en heb je geen troep achteraf in huis, echter heb je wel vervoer nodig
om de kinderen naar de locatie te brengen en halen. Wat vindt jouw kind leuk om te doen? Voor beide opties
zijn genoeg mogelijkheden, voor thuis kun je bijvoorbeeld kant en klare (thema) knutselpakketten bestellen,
spelletjes doen, speurtocht uitzetten, etc. Buiten de deur kun je denken aan een activiteit op het strand, een
knutselfeestje op locatie, bijvoorbeeld bij Little fox party box! naar de bioscoop, fotoshoot, etc.
Kijk op sites als kinderfeestjes.nl / dagjeweg.nl / top10kinderfeestje.nl / littlefoxpartybox.nl

Wil je een feestje op locatie? Reserveer dan op tijd, het zou jammer zijn als het op de gewenste datum al vol
zit.



Wat ga je doen? 
Actief/ Thema feest/ Creatief

Is er een thema? 
Als je een feest thuis organiseert is het leuk om er een themafeest van te maken. Je kunt dan spelletjes,
uitnodigingen, versiering en activiteiten allemaal in het zelfde thema doen.
Denk aan thema's als: prinsessen, adopteer een puppy, beauty, dinosaurussen, cupcakes, zeemeerminnen,
knutselen, paarden, unicorns, high tea, enz. enz.

Uitnodigingen: 
Nodig iedereen op tijd uit, gezien feestjes meestal 
op woensdag of zaterdagmiddag zijn kunnen kinderen 
op die dagen al volle agenda's hebben.
Het zou jammer zijn als er kinderen niet bij kunnen zijn.

Is er eten inbegrepen? en doe je dit thuis of op locatie? (lunch/ diner/ high lemonade/taart)
Ergens eten buiten de deur is makkelijk maar vaak wel wat duurder en ook heb je vervoer
nodig als je ergens heen gaat. 
Indien je een feestje buiten de deur hebt kun je wel informeren naar de mogelijkheden 
op die locatie, dan heb je alles in een!
Kies je ervoor om thuis te eten, zorg dan dat je dingen kunt voorbereiden zodat je niet 
heel lang in de keuken hoeft te staan. 
Maak bijvoorbeeld een High lemonade, vul een etagère met belegde broodjes, cakejes, en 
wat snoepgroente en vul een mooie karaf met gekleurde limonade. Of maak 
pannenkoeken die de kinderen kunnen versieren met spikkels, suiker, fruit, slagroom. 
Patat met mayo en knakworstjes doen het ook altijd goed!

Maak je een goodiebag/ uitdeel cadeautje bij weggaan? 
Het is altijd leuk om de kinderen na afloop een cadeautje mee
 te geven of een tasje met wat lekkers. 
Dit kun je kant en klaar bestellen of zelf samenstellen. 
Leuk als je een thema feest hebt om dit bijpassend in het thema
te doen.



Zet de jarige in het middelpunt met een speciale
verjaardagsketting, feesthoed of button!



 Jouw kinderfeestje stap voor stap gepland!

Datum: ...............................................................................................................................................................................................................

Aanvang: ............................................................................................................................................................................................................

Wie zijn er uitgenodigd: ..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Thema:
.................................................................................................................................................................................................................

Wat ga je doen? wissel de activiteiten af, ga bijvoorbeeld een cupcake eten tussendoor, speel bingo of zet een
glittertattoo

1 ..............................................................................................................................................................................................................................

2 .............................................................................................................................................................................................................................

3 .............................................................................................................................................................................................................................

4 .............................................................................................................................................................................................................................

Cadeautjes uitpakken: Wanneer en hoe ga je dit doen? Je kan er bijvoorbeeld een spel van maken zoals de
cadeautjes verstoppen

.................................................................................................................................................................................................................................

Wat ga je doen als je merkt dat kinderen zijn afgeleid van de activiteit? Als je merkt dat een kind zich
verveeld/ zich niet meer kan concentreren kun je bijvoorbeeld kleurplaten of een zoek de verschillen plaatje
uitdelen

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Einde van het feestje: hoe laat is het feest afgelopen? Krijgen de kinderen een goodiebag of uitdeelcadeautje
mee? Worden de kinderen thuisgebracht of opgehaald?

.................................................................................................................................................................................................................................

CHECK
List



Benodigdheden

Versiering: slingers, servetten, bordjes & bekers, tafelkleed, confetti
Eten & drinken: taart/cupcakes, boodschappen voor luch/diner, drinken
Benodigdheden voor het knutselen, de spelletjes, speurtocht, goodiebag of uitdeelcadeautje

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

BENODIGD
heden



Hieronder vindt je de benodigde inspiratie en prints voor je feestje, zo kun je makkelijk zelf een uitnodiging,
een button, een bingo kaart en uitdeel traktaties maken.
Je kan deze het beste op wat dikker papier printen voor de stevigheid.

Veel plezier met het organiseren van je kinderfeestje!

Mocht je nog vragen hebben stuur een mailtje naar: littlefoxpartybox2021@gmail.com

Groetjes Danielle
Little fox party box
voor de leukste kinderfeestjes thuis of op locatie!



T I J D
F E E S T !

voor

Wanneer:____________________
van__________ tot_________uur
Telefoonnummer: ___________
Overige info:_________________
______________________________

Kom je ook?

Groetjes _______

UitnodigingenUitnodigingen

Print de uitnodiging op stevig
papier, vul de gegevens in en doe
er een snoephorloge om heen!

Print de sterren op stevig papier,
versier eventueel met glitters de
voorkant en vul je gegevens in op
de achterkant.
Plak een stokje en linten aan de
onderkant!

 



Benodigdheden:
- Scrappapier
- Karton papier in rondjes gesneden,
- Afgedrukte verjaardagsberichten zoals Happy Birthday, Party, naam jarige
- Een plaat waar je op kunt snijden
- Spateltje
- Liniaal,
- Schaar
- Lijmpistool,
- Dubbelzijdige tape
- Kleine metalen button/ brochespeld

Maak eenMaak een
verjaardags buttonverjaardags button

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4

Stap 5 Stap 6



ZeemeerminnenZeemeerminnen  
                                              popcorn houderpopcorn houder



Benodigdheden:
– Crepe papier gekleurd
- Karton (of dik knutselpapier)
– Lijmpistool
- Confetti
- Snoep

Maak je eigenMaak je eigen
regenboog pinataregenboog pinata

- Knip uit het karton 2 vormen van een
regenboog en een lange strook 

- Plak de lange strook langs 1 vorm van de
regenboog en plak daarna de 2e vorm erop. 
Laat een hoekje aan de onderkant open voor 
het snoep

- Versier de regenboog met crêpepapier in
verschillende kleuren

- Vul de vorm nu met snoepjes en confetti



Maak een feesthoedMaak een feesthoed
Benodigdheden:
– Feesthoedje (kijk bijvoorbeeld bij feestartikelen.nl)
- Spons
- Acrylverf
– Lijmpistool
- Pompons

- Knip een rondje uit een spons en stempel
met de verf polkadots op de feestmutsen.

- Maak verschillende gekleurde pompons, je
kunt een tutorial bekijken over hoe je dat
moet doen. Ik moet toegeven dat ze erg
tijdrovend kunnen zijn, dus je kunt altijd
voor de snellere optie gaan en de pompons
kopen.

- Lijm de pompons rond de onderkant van
de feestmuts met een heet lijmpistool.



Bingo!Bingo!Print de plaatjes hieronder en knip deze
uit. Plak ze op een prikker zodat je ze
omhoog kunt houden.

Benodigdheden:
– Stevig papier
- Schaar
- Prikkers










