Kinderfeestje
in corona tijd!
UPDATE: mogelijkheden kinderfeestje per 1 juni
Per 1 juni worden de corona maatregelen van de regering weer versoepeld
en kunnen er ook weer op locatie kinderfeestjes gevierd worden.
Veel kinderfeestlocaties kunnen ook niet wachten om weer open te gaan.
Wij geven jullie graag tips over wat de nieuwe mogelijkheden zijn!*
Algemene tips:
•	Nodig niet teveel kinderen uit. Met 5 kinderen is een feestje bijvoorbeeld
ook erg leuk!
• Kinderen boven de 12 jaar moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
• Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen natuurlijk niet komen.
• Vier het feestje zoveel mogelijk buiten.
•	Hanteer de geldende hygiëneregels en zorg voor voldoende handgel.
Zo mogelijk: tussendoor regelmatig handen wassen/ontsmetten.
Sowieso voor het eten!
• Doe maar even geen spelletjes als snoephappen in een bak water 😉.
• Laat kinderen door hun eigen ouder(s) brengen en halen naar de feestlocatie.
• Volwassenen bij het feestje houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Neem je feestafval mee naar huis.
Nieuwe mogelijkheden per 1 juni:
•	Het max. aantal bezoekers thuis vervalt. Je mag dus weer mensen thuis uitnodigen
maar houdt 1,5 m afstand (personen vanaf 12 jaar).
Groepen
• In publiek toegankelijke locaties mogen max. 30 personen samenkomen.
•	1,5 m afstand tussen volwassenen thuis én op locatie (niet uit zelfde huishouden).
Horeca (vanaf 1 juni 12 uur) + culturele instellingen
• Max. 30 gasten.
• 1,5 m afstand tussen volwassenen (niet uit zelfde huishouden).
• Alleen op reservering.
• Checkgesprek bij entree.
Wil je inspiratie opdoen hoe je in deze omstandigheden een leuk
feestje kunt vieren? Stuur ons een berichtje via een dm of via
info@uitgesteldekinderfeestjes.nl. Wij starten vooralsnog per 1 september
weer met onze kinderfeestjes. Tot die tijd kunnen er via onze site
PRETPAKKETTEN worden aangevraagd voor jarigen uit onze doelgroep.
Veel feestplezier en doe voorzichtig!
Team Uitgestelde Kinderfeestjes
(Deze tips zijn afgestemd met het RIVM op 28 mei 2020.

*

We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen).

