Vrolijke Koters: To-Do-Lijst Piraten Kinderfeestje
Voorbereiding voorafgaand aan het piraten kinderfeestje
O Zorg ervoor dat alle kinderen ruim op tijd een uitnodiging ontvangen hebben.
O Versier de tafel en kamer met piraten feestversiering.
O Print de piraten kleurplaten en de DIY brieven uit en leg deze klaar op tafel met
kleurpotloden ernaast.
O Print het Piraten-dobbelspel uit en leg deze klaar op tafel met dobbelstenen.
O Leg een piratenboekje klaar om voor te lezen tijdens het eten als je wilt.
O Leg de eventuele verkleedkleren, schmink en tattoo’s klaar.
O Zet alle ingrediënten klaar voor het maken van de piraten pannenkoeken en dek de tafel
met borden, bekers en bestek.
O Print de voorbeeld pagina van de piraten pannenkoeken uit en leg deze op tafel klaar.
Indien je de piraten spelletjes of speurtocht wil doen:
O Print de SOS brief van de piraat uit en stop deze in een plastic flesje. Zet het flesje
midden op de gedekte tafel klaar.
O Print en knip de piraten spelletjes uit en plak ze op zelfgemaakte kartonnen kaarten.
Bij de fotospeurtocht: plak aan de andere kant van de kaart de bijbehorende foto. Stop de
kaarten in een witte envelop en nummer ze in de volgorde van de route die je wilt lopen.
Als je een piratenvlag speurtocht wil doen: print de piratenvlag labels uit en plak ze op
kaartjes. Hang voordat de verjaardag begint deze kaartjes langs de gehele route op die je
wilt lopen met de kindjes. Hang enveloppen met de piraten spelletjes op kartonnen
kaarten tussendoor op. Bij een spelletjesmiddag binnen of buiten kun je de kaartjes
gewoon per spel gebruiken indien nodig. Je kan ze ook in een envelop doen en deze
nummers geven om de piraten spelletjes in een vaststaande volgorde te spelen.
O Print de piraten diploma’s uit en zet de namen erop. Leg ze bij de schat.
O Leg een tas klaar met alle benodigdheden voor de piraten spelletjes; zie
benodigdhedenlijst voor de piraten spelletjes.
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