Draaiboek Kinderfeestje of Piratenmiddag:
11:30 uur: Binnenkomst & Kadootjes uitpakken
11:45 uur: SOS Brief Piraat & Verkleden
12:00 uur: Piraten Pannenkoeken & Boekje Lezen
13:00 uur: Speurtocht of Spelletjes
15:00 uur: Diploma

Om 11:30 UUR komen de kindjes binnen. Eventuele KADOOTJES mogen meteen uitgepakt worden.
11:45 UUR: Zodra iedereen er is, wordt de Brief van Kapitein Zwartbaard voorgelezen. Daarna mogen de kindjes als ze willen zich
VERKLEDEN en worden piraten TATOEAGES opgeplakt. Je kan vuilniszakken of goedkope t-shirts gebruiken en de kinderen een
bandana of ooglapje laten dragen. Eventueel kun je de kindjes SCHMINKEN als een piraat met een stoppelbaard en een ooglapje.
Om 12:00 UUR is het tijd om Piraten Pannenkoeken te maken. Alle ingrediënten staan al klaar op het aanrecht. De tafel is van te
voren gedekt. Op tafel ligt een uitgeprinte pagina met voorbeelden hoe de kindjes de pannenkoeken kunnen maken. Zet alle
ingrediënten op tafel en laat de kindjes zelf een piraten pannenkoek maken. Tip: maak een foto van de kinderen en hun pannenkoek. Daarna mag je hem natuurlijk opeten. Eet smakelijk! Tijdens het eten kan je eventueel een Piraten Boekje voorlezen en
vertellen wat piraten zijn.
Op tafel liggen leuke piraten werkbladen en kleurpotloden klaar, zoals de Piraten Kleurplaat, de Piraten Schatkaart en de DIY
Piraten SOS brieven. Als de kinderen klaar zijn met hun pannenkoeken dan mogen ze deze gaan inkleuren. Ook ligt het Piraten
Dobbelspel op tafel klaar. Indien er nog voldoende tijd over is kan dit gespeeld worden. Anders kan dit mee naar huis na afloop
van het feestje om thuis te spelen of eventueel nog aan het einde van de middag gespeeld worden.
Als rond 13:00 UUR alle piraten buikjes gevuld zijn is het tijd voor de Piraten Spelletjes. Je kunt deze doen tijdens het doen van
een volg-de-kaartjes Piraten Speurtocht of een fotospeurtocht of gewoon los als piraten spelletjes middag. Als het droog is natuurlijk lekker buiten en anders kunnen een heleboel spelletjes ook binnen gedaan worden. Lees van te voren even de tips voor als
het toch ineens gaat regenen! Vergeet niet de tas vol met alle benodigheden voor de spelletjes mee te nemen als je een
speurtocht gaat lopen! Deze heb je als het goed is van te voren al klaargezet (zie de to-do-list).
Rond 15:00 UUR is het tijd om toe te werken naar HET EINDE van de piraten spelletjes en speurtocht, eventueel sla je een paar
laatste opdrachtkaarten over. Pak nu de laatste kaart met VERSLA DE REUZENINKTVIS erop! Laat de kinderen de Reuzeninktvis
zoeken en de schatkaart vinden. Op de schatkaart staat een hint waar de kindjes de schat moeten zoeken. Zoek en vind de schat!
Deel de Piraten Diploma's uit.
Om 15:30 UUR is het kinderfeestje of de piratenmiddag afgelopen en gaan de kindjes weer naar huis.
Tip: Mocht je tijd overhouden laat de kinderen dan verder gaan met de piraten werkbladen en speel het Piraten Dobbelspel.
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