De gemeente kan klassenfeestjes ondersteunen
Heb je er wel eens aan gedacht om een klassenfeestje te geven? Een klassenfeestje is een
verjaardagsfeestje waarvoor de jarige alle kinderen van de klas uitnodigt. Als dit in elke klas
zo nu en dan gebeurt, dan is er geen kind meer op de basisschool die nooit een uitnodiging
voor een verjaardagsfeestje krijgt. En dan doen alle kinderen mee en wordt uitsluiting
verminderd.
De gemeente wil dit mooie idee graag verspreiden en ondersteunen. Aan de Rijksuniversiteit
Groningen hebben ze een handig draaiboek gemaakt waarin allerlei tips en voorbeelden
staan. Een paar praktische tips:
• Geef een klassenfeestje voor twee of meer jarigen. Je kunt de kosten en het werk
delen en je hebt meerdere begeleiders tijdens het feestje.
• Laat alle kinderen een euro in een pot doen voor een groot cadeau voor de jarige(n).
Dan voorkom je dat het voor sommigen te duur wordt en dat er heel veel tijd aan het
uitpakken van heel veel cadeautjes op gaat (en de jarige bij het twintigste cadeautje
niet meer echt enthousiast kan reageren).
• Houd het simpel: ranja en snoepjes zijn prima, snoephappen, spijkerpoepen en ren je
rot zijn nog steeds de hits op deze feestjes.
• Overleg het ook even van tevoren met de meester of juf. Dan kunnen zij er in de klas
wat aandacht aan besteden.
Op www.klassenfeestjes.nl kun je dit draaiboek en enkele spelletjes downloaden en heel
veel meer informatie vinden.

Bericht met gratis locaties
Heb je er wel eens aan gedacht om een klassenfeestje te geven? Een klassenfeestje is een
verjaardagsfeestje waarvoor de jarige alle kinderen van de klas uitnodigt. Als dit in elke klas
zo nu en dan gebeurt, dan is er geen kind meer op de basisschool die nooit een uitnodiging
voor een verjaardagsfeestje krijgt. En dan doen alle kinderen mee en wordt uitsluiting
verminderd.
De gemeente wil dit mooie idee graag verspreiden en ondersteunen. Vandaar dat we je
hiervoor gratis locaties kunnen aanbieden!
@zelf de locaties vermelden@
Bij deze locaties betaal je dus geen huur. Enkel het eten en drinken moet je betalen, maar je
mag dat ook zelf meenemen. Neem even contact op met @zelf contactpersonen invullen@.
Aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben ze een handig draaiboek gemaakt waarin allerlei
tips en voorbeelden staan. Een paar praktische tips:
• Geef een klassenfeestje voor twee of meer jarigen. Je kunt de kosten en het werk
delen en je hebt meerdere begeleiders tijdens het feestje.
• Laat alle kinderen een euro in een pot doen voor een groot cadeau voor de jarige(n).
Dan voorkom je dat het voor sommigen te duur wordt en dat er heel veel tijd aan het
uitpakken van heel veel cadeautjes op gaat (en de jarige bij het twintigste cadeautje
niet meer echt enthousiast kan reageren).
• Houd het simpel: ranja en snoepjes zijn prima, snoephappen, spijkerpoepen en ren je
rot zijn nog steeds de hits op deze feestjes.

• Overleg het ook even van tevoren met de meester of juf. Dan kunnen zij er in de klas
wat aandacht aan besteden.
Op www.klassenfeestjes.nl kun je dit draaiboek en enkele spelletjes downloaden en heel
veel meer informatie vinden.

