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KLASSENFEESTJES 
ACTIEKAART voor leerkrachten 

Wil je een klassenfeestje organiseren? Volg dan de volgende stappen:

1. • Wat wil ik met mijn klas: 
   • Een feestje voor de hele klas.
   • Eenmalig een feestje voor de kinderen die in een bepaalde periode jarig   
      zijn geweest? 
   • Periodiek een feestje voor de kinderen die jarig zijn geweest in een    
      bepaalde periode (bijvoorbeeld eens per kwartaal voor alle jarigen in dat   
      kwartaal).
• Wil ik het alleen leiden, of heb ik tijdens het feestje hulp nodig van collega’s of  
   oudere kinderen? 
• Wat laat ik de ouders doen (aanbevolen: zo veel mogelijk. In ieder geval eten,  
   drinken, cadeaus en uitnodigingen kopen, maken en regelen). 

Reflectie 

2. • Overleg met het team.
• Overleg met de (betrokken) ouders en maak een taakverdeling voor de      
   voorbereiding: kopen, maken, regelen, bezorgen van eten, drinken, cadeaus en  
   uitnodigingen. (aanbevolen: 1 groot cadeau per jarige, waarvoor elk kind 1 euro  
   in een pot doet) (aanbevolen: laat de jarigen zelf een uitnodiging maken en in de  
   klas uitdelen).
• Prik een datum en regel een locatie.
• Stel een draaiboek op, bijvoorbeeld aan de hand van ons handboek.

VOORBEREIDING

3. • Start met iedereen gezamenlijk en zing de jarigen toe, overhandig de cadeaus  
   en vertel kort wat het programma is.
• Werk het programma af (aanbevolen: simpele spelletjes, eenvoudig eten   
   en drinken en veel vrijheid geeft vaak het meeste plezier. Zorg ook voor een   
   rustig hoekje waar kinderen even kunnen bijkomen door wat te knutselen of te  
   tekenen).
• Laat zo mogelijk één van de begeleiders als een soort vliegende keep optreden  
   voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.
• Zorg eventueel voor wat reserve kleding.
• Als het feestje ten einde raakt na twee tot maximaal tweeënhalf uur, sluit nog  
   een keer centraal af. De jarigen bedanken alle kinderen. De ophalende ouders  
   blijven buiten wachten tot dit afgerond is.
• Eventueel kun je alle ouders uitnodigen voor een koffie, thee of een borrel na  
   afloop op het schoolplein. Hierdoor hebben ouders die elkaar nooit zien, ook de     
   gelegenheid tot contact. 

UITVOERING

4. • Evalueer met de organiserende ouders en de jarigen de ervaringen van dit   
   hopelijk erg geslaagde klassenfeestje.
• Kom er nog eens op terug in de klas.
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