
      

   

De gemeente kan klassenfeestjes ondersteunen 
 
Een van de problemen als je een klassenfeestje wilt geven is het vinden van 
een (liefst gratis) locatie om het feestje te geven. Want om met een hele klas 
kinderen in je eigen huis te kunnen feestvieren is voor de meeste 
Nederlanders qua ruimte niet echt haalbaar. En omdat het huren van ruimte 
toch vaak behoorlijk wat kost (gemiddeld 65 euro) raden we je aan om een 
gratis locatie te zoeken in jouw woonplaats. Dat kunnen bijvoorbeeld 
speeltuingebouwtjes zijn, buurthuizen, clubhuizen, scholen of 
kinderopvangverblijven. In een aantal gemeenten in Nederland hebben we 
inmiddels gratis locaties geregeld. Bijvoorbeeld in de gemeente Groningen 
waar we met wat hulp van de gemeente in elke wijk een locatie voor 
klassenfeestjes hebben.  
 
Wil jij een klassenfeestje geven en zoek je een gratis locatie? Dan zijn hier wat 
tips: 
 

• Kijk in je buurt welke locatie geschikt is voor een klassenfeestje. 

• Ga hier gewoon eens praten en leg je vraag voor.  

• Leg ook uit dat klassenfeestjes bedoeld zijn om sociale uitsluiting tegen 
te gaan. En dat je daarom een voorstander bent van gratis locaties, om 
ook mensen met minder financiële mogelijkheden in staat te stellen om 
een klassenfeestje te organiseren. 

• Vaak zullen de beheerders je vraag moeten voorleggen aan het bestuur 
of de directie. Dat kan even duren voor je daar antwoord op hebt, dus 
houd hier rekening mee bij je planning van je eigen klassenfeestje. 

• Je kunt daarnaast ook contact opnemen met de gemeente. Stuur 
bijvoorbeeld de volgende voorbeeldmail/ brief naar de 
kinderburgemeester (als die er in jouw gemeente is): 

 
Beste <naam kinderburgemeester> 
 
We willen je graag wat vragen voor klassenfeestjes. Bij een klassenfeestje 
nodigt de jarige (of liefst meerdere jarigen tegelijk) alle kinderen van de klas 
uit voor het verjaardagsfeestje. Hiermee voorkom je op een heel simpele 
manier dat er kinderen zijn die nooit worden uitgenodigd voor een feestje. En 
als je nooit wordt uitgenodigd voor een feestje is dat erg naar. 
 
We willen zelf binnenkort een klassenfeestje organiseren voor <naam van de 
jarige kinderen> van de <naam van de school>.  
 
Dit feestje kunnen we niet thuis geven, want 25 kinderen is best veel om in je 
huis te hebben. Vandaar dat we op zoek zijn naar een locatie in de buurt waar 
we dit feestje kunnen geven. Liefst niet te duur en allerliefst natuurlijk gratis. 
We denken aan <naam van de locatie>. Kan de gemeente ons hierin steunen?  
 
 
 
 



      

   

En omdat we vinden dat juist ook kinderen van ouders die niet zo veel geld 
hebben, deze feestjes moeten kunnen organiseren, willen we vragen of de 
gemeente structureel gratis locaties voor klassenfeestjes ter beschikking wil 
stellen. In bijvoorbeeld de gemeente Groningen is dat al gelukt en zijn nu 10 
gratis locaties voor het geven van klassenfeestjes. 
En als de gemeente positief staat tegen over dit initiatief, is er misschien ook 
wel wat geld beschikbaar om juist arme kinderen te steunen om een 
klassenfeestje te geven? Armoede is tenslotte een belangrijk oorzaak voor 
uitsluiting. En misschien kan de gemeente ook op de facebookpagina 
aandacht aan dit initiatief besteden? Op de website www.klassenfeestjes.nl 
staat hier meer over te lezen en zijn ook veel voorbeeldartikelen te 
downloaden, zoals een facebookbericht voor op de gemeentelijke pagina. 
 
Wil je meer weten, dan willen we graag langskomen om over klassenfeestjes 
te praten. En we zijn heel benieuwd naar wat jij ervan vindt! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
<jouw naam> 
 
p.s. De realisatie van Klassenfeestjes in geheel Nederland wordt sinds 2017 
ondersteund door de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderlijk 
Onderwijsgilde, Gemeente Groningen, Gemeente Dantumadiel en Gemeente 
Noardeast-Fryslân en is deels gefinancierd door de Stichting 
Kinderpostzegels. 
 

• Als er geen kinderburgemeester is, stuur dan de wethouder van 
jeugdzaken of de burgemeester een mail/ brief  

 
Beste <naam van de wethouder of burgemeester> 
 
We willen u graag wat vragen voor klassenfeestjes. Bij een klassenfeestje 
nodigt de jarige (of liefst meerdere jarigen tegelijk) alle kinderen van de 
basisschoolklas uit voor hun verjaardagsfeestje. Hiermee voorkom je op een 
heel simpele manier dat er kinderen zijn die nooit worden uitgenodigd voor 
een verjaardagsfeestje. En daarmee helpt het (een beetje) tegen sociale 
uitsluiting van schoolkinderen en vermindert daarmee mogelijke psychische 
en sociale problematiek en misschien zelfs de gang naar jeugdzorg. 
 
We willen zelf binnenkort een klassenfeestje organiseren voor <naam van de 
jarige kinderen> van de <naam van de school>.  
 
Dit feestje kunnen we niet thuis geven, want 25 kinderen is best veel om in je 
huis te hebben. Vandaar dat we op zoek zijn naar een locatie in de buurt waar 
we dit feestje kunnen geven. Liefst niet te duur en allerliefst natuurlijk gratis. 
We denken bijvoorbeeld aan <naam van de locatie>. Kan de gemeente ons 
hierin steunen? 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.klassenfeestjes.nl&data=02%7C01%7Ce.v.hondebrink%40pl.hanze.nl%7Ce312261b8d1342e79d9808d79b33f785%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637148519803118063&sdata=i0CASaLQDudNipTS5AMx895irg6tUoJu7i94FcPPB2o%3D&reserved=0


      

   

En omdat we vinden dat juist ook kinderen van ouders die niet zo veel geld 
hebben, deze feestjes moeten kunnen organiseren, willen we vragen of de 
gemeente structureel gratis locaties voor klassenfeestjes ter beschikking wil 
stellen. In bijvoorbeeld de gemeente Groningen is dat al gelukt en zijn nu tien 
gratis locaties voor het geven van klassenfeestjes. 
En als de gemeente positief staat tegen over dit initiatief, is er misschien ook 
wel wat geld beschikbaar om juist arme kinderen te steunen om een 
klassenfeestje te kunnen geven? Armoede is tenslotte een belangrijk oorzaak 
voor uitsluiting.  
Tenslotte zouden we het erg waarderen als de gemeente ook op de 
facebookpagina aandacht aan dit initiatief wil besteden. Op de website 
www.klassenfeestjes.nl staat hier meer over te lezen. Er is bijvoorbeeld een 
facebookbericht te vinden dat op de gemeentepagina geplaatst kan worden. 
Wilt u meer weten, dan willen we graag langskomen om over klassenfeestjes 
te praten. En we zijn heel benieuwd naar wat u ervan vindt! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
<jouw naam> 
 
p.s. De realisatie van Klassenfeestjes in geheel Nederland wordt sinds 2017 
ondersteund door de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderlijk Onderwijsgilde, 
Gemeente Groningen, Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente Dantumadiel. Het 
project wordt geleid door prof. dr. Laura Batstra. Meer informatie over 
klassenfeestjes: www.klassenfeestjes.nl   
 
 
En als het lukt, wil je ons dan op de hoogte stellen? Dan kunnen we er in op 
onze site, facebookpagina, twitter en in onze nieuwsbrief aandacht aan 
besteden. 
 
Succes! 
 
Laura, Elin, Marc en Wim 
 
info@klassenfeestjes.nl 
www.klassenfeestjes.nl  
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