3 MAAND VOOR HET FEEST
1

Kies het verjaardagsthema

2

Leg de datum en het uur vast

3

Bepaald het budget

4

Bepaal welke vriendjes mogen komen

5

Als je een verjaardagsfeest op locatie wil houden, boek
dan de ruimte

6

Als je animatie wil inhuren (ballonplooier, clown,
goochelaar of grime...), doe dat dan nu

7

Als je een fotograaf wil, boek deze ook al

8

Als je verjaardagsuitnodigingen wil, bestel deze dan nu

zz

Zit je nog op schema?

Z

6 WEKEN VOOR HET FEEST
1

bepaal het menu of verjaardagstraktatie

2

Kies de decoratie

4 WEKEN VOOR HET FEEST

1

Als je kiest voor pizza, broodjes, taart... bestel deze nu

2

Moet je extra tafels en stoelen of materiaal huren,
bestel dit dan nu

3

Verstuur de uitnodigingen

4

Heb je extra materiaal zoals borden, bestek of glazen
nodig, dan kan je die nu huren of kopen.

5

Kies welke spelletjes je zoon of dochter wil spelen

zz

Zit je nog op schema?

Z

6

Bestel kleine traktaties die je aan de vriendjes wil
meegeven als herinnering

7

Maak je zelf de uitnodigingen: check dan of je genoeg
papier en inkt voor de printer in huis hebt

2 WEKEN VOOR HET FEEST

1

Print versieringen die je zelf wil maken voor het feest
(slingers, letters, menukaartjes, posters)

2

Neem je zélf foto's? Bedenk dan leuke gadgets zoals
brllen, snorren en andere grappige dingen op stokjes
om de foto's leuk te maken..

1 WEEK VOOR HET FEEST

1

Ga boodschappen doen voor het eten en de traktaties

2

Wil je tijd winnen? Cake (zonder icing) kan je nu al
bakken en invriezen

zz

Zit je nog op schema?

Z

3

Maak de zakjes met traktaties klaar en berg ze veilig
op

4

Check nog eens de datum/tijdstip met fotograaf,
jongleur, grime-artiest, clown... zo voorkom je
traantjes!

5

Alles valt of staat met planning: maak dus de planning
voor de dag klaar

6

Contacteer vriendjes die nog niet bevestigd hebben.
Misschien zijn ze dit uit het oog verloren.

2 DAGEN VOOR HET FEEST
1

Koop verse etenswaren en zet de drank al koud

2

Maak je huis schoon en maak plaats waar nodig.
Voorzie genoeg servetten en toiletpapier.

3

Wil je tijd winnen? Cake (zonder icing) kan je nu al
bakken en invriezen

zz

Zit je nog op schema?

Z

1 DAG VOOR HET FEEST
1

Ontdooi de cake die je invroor

2

Hang alle decoratie op en maak een playlist voor de
jarige

3

Zet alvast de gezelschapsspelletjes en het materiaal
voor activiteiten klaar en laad batterijen op

DE GROTE DAG!
1

Maak het eten klaar (5 uur opvoorhand)

2

Zet de tafels klaar (5 uur opvoorhand)

3

Test je geluidsinstallatie

4

Versier de ontdooide cake (4 uur opvoorhand)

zz

Zit je nog op schema?

Z

5

Verwelkom de goochelaar, grime-artiest,
verrasingsartiest, ballonplooier op tijd.

6

Haal de taart of het ijs af

7

Verwelkom de vriendjes

8

Test je fototoestel (5u opvoorhand)

9

Geniet van de stralende glimlach van je jarige!

zz

Zit je nog op schema?

Z

