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KLASSENFEESTJES
ACTIEKAART voor ouders/verzorgers
Wil je een klassenfeestje organiseren? Volg dan de volgende stappen:

1.
2.

3.

1

4.

Reflectie

• Vindt mijn kind dit leuk? Zo ja, de organisatie kan starten! Zo nee, doe het niet.
Of begin met een feestje voor alle jongens of alle meisjes in de klas. En vindt je
kind dit ook teveel, hou het gewoon bij een klein feestje.

VOORBEREIDING

• Is het klassenfeestje voor mijn kind alleen of (aanbevolen) voor meer kinderen
uit de klas? Het is handig om met minstens twee ouders per 10 kinderen te zijn.
• Geven we het feestje samen met meer kinderen? Overleg met hun ouders en
maak een taakverdeling, in de voorbereiding en in de uitvoering. Belangrijke
punten: welke locatie, het programma, wie regelt de cadeaus (aanbevolen: 1
groot cadeau per jarige, waarvoor elk kind 1 euro in een pot doet), wie regelt
eten en drinken, heeft er iemand EHBO?
• Prik een datum en regel een locatie.
• Stel een draaiboek op aan de hand van ons handboek.
• Overleg ook met de leerkracht. Het is fijn als hij/zij weet wie het klassenfeestje
geeft en wanneer en waar dat is. Dan kan hij/zij aandacht geven aan het 		
feestje.
• Laat de jarigen een uitnodiging maken en deel die in de klas uit (als het mag
van de leerkracht). (aanbevolen: vraag in die uitnodiging ook expliciet naar 		
allergieën, relevante medicatie/ ziekten, telefoonnummer in geval van nood).

UITVOERING

• Elk kind wordt opgevangen door de jarigen (aanbevolen: noteer op de 		
klassenlijst welk kind aanwezig is en of de ouder die hem/haar bracht het kind
ook weer ophaalt).
• Als iedereen er is en de kinderen de locatie een beetje verkend hebben, kom
bij elkaar 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 bijvoorbeeld te knutselen).
• Laat één ouder als een soort vliegende keep optreden voor kinderen die wat
extra aandacht nodig hebben, maar ook voor ongelukjes (aanbevolen:
zorg voor wat reserve kleding en een EHBO-set).
• Sluit het feestje centraal af na twee tot maximaal tweeënhalf uur. De jarigen 		
bedanken alle kinderen. De ophalende ouders blijven buiten wachten tot dit
afgerond is.
• Eventueel kun je alle ouders uitnodigen voor koffie, thee of een borrel na afloop.
Hierdoor hebben ouders die elkaar nooit zien, ook de gelegenheid tot contact.
• Eventueel kun je alle kinderen een flyer van klassenfeestjes meegeven.

FOLLOW-UP

• Evalueer met de organiserende ouders en de jarigen de ervaringen van dit 		
hopelijk erg geslaagde klassenfeestje.
• Vraag de leerkracht er nog eens op terug te komen in de klas.
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