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EEN SPETTEREND  
    VERJAARDAGSFEEST!

DEEL ELK MOOI MOMENT MET JE VRIENDEN ...

Als je een feestje geeft, is organisatie alles!

Nodig je vrienden 'in stijl' uit.

Om te verzekeren dat je verjaardagsfeest of een ander event (sleepover, fuif, aperoparty)
een succes wordt, geeft Kidibul je enkele tips om te overlopen met je ouders.

Denk goed na over de datum en plaats van je feest.  
Wie nodig je uit? Klasgenootjes, buurmeisjes of -jongens, neefjes of nichtjes, vrienden van 
de sportclub, ... Het is al snel een hele bende! Je zult een keuze moeten maken! Vraag eerst 
eens aan papa en mama
hoeveel vriendjes je mag uitnodigen.
En denk eraan: geen feest zonder je beste vriend of vriendin! Bel hem/haar dus vóór je een 
datum bepaalt, zodat je zeker bent dat hij/zij erbij zal zijn.

Je uitnodiging zet de toon voor je feestje. Ze moet dus opvallen. En daar helpt Kidibul je graag 
een handje mee. Personaliseer je uitnodigingen met Kidibul. Ze zijn een schot in de roos!
Je kunt ze naar je vrienden mailen of ze gewoon afdrukken.
Kies een geschikte omslag als je beslist papieren uitnodigingen te geven.
Kidibul raadt aan je leerkracht om hulp te vragen bij het uitdelen van de uitnodigingen.
Zo maak je zeker geen fouten. 
Bepaalde zaken moeten zeker op je uitnodiging staan, zoals het moment van begin
en einde van het feestje en de contactgegevens van je ouders, om de aanwezigheden
te bevestigen.
Ook een plannetje voor de ouders van je vriendjes kan handig zijn.
Denk eraan je uitnodigingen minstens 3 weken vóór het feestje te geven
en te vragen om ten laatste één week voor de grote dag te antwoorden.
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ontdek nog meer ideetjes op www.kidibul.be



Appels, belletjes, plezier

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS ALLES

De versiering: een must voor een toffe sfeer!

Je vrienden staan voor de deur ... Wat nu?

Wie feest zegt, zegt eten en drinken! 
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Koop ballonnen en hang die een beetje overal (gebruik helium om ze op te blazen,
dan blijven ze in de lucht). Denk ook aan slingers, hoedjes, confetti, ... 
Je kunt je verbeelding ook de vrije loop laten en je eigen versiering maken.

Als het je verjaardagsfeest is, dan voorzie je het best een plek waar je je vriendjes
zult ontvangen en je geschenkjes zult openen. Denk eraan iedereen te bedanken!
Als je leuke spelletjes met je vriendjes doet, wordt het beslist een leuk feest. In deze rubriek 
geeft Kidibul je ideetjes voor spelletjes. En als je goed zoekt, zul je er nog veel
meer vinden.

Laat je gaan met te gekke versiering.  

En om te drinken? Dat spreekt voor zich: Kidibul naar believen! 100 % sap zonder toegevoeg-
de suikers ...
Je vriendjes zullen er dol op zijn! Zet dus voldoende flessen koud!
Voor het eten heb je veel mogelijkheden: van verjaardagstaart of zelfgemaakte
pannenkoeken tot pizza's voor een sleepover. Bekijk onze recepten
voor gemakkelijke en leuke ideetjes. 
Een mooi gedekte tafel is een must! Het is hier dat je smult met je vrienden,
je kaarsjes uitblaast en een glas Kidibul drinkt. Kidibul raadt je aan wegwerpservies te gebrui-
ken: het is niet duur, het kan niet breken en ... mama en papa moeten de afwas niet doen!

 
Nog een laatste tip: misschien heb je thuis breekbare voorwerpen of plaatsen waar je van 
papa en mama niet mag komen met je vrienden. Denk er vóór het feest dus aan om samen 
met je ouders eens door het huis te lopen om bepaalde voorwerpen veilig weg te zetten en 
af te spreken welke plaatsen verboden zijn. Laat het feest nu maar beginnen! 
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