
        
 

INFORMATIE OVER DE VIERING VAN VERJAARDAGEN BIJ KINDEROPVANG KOMPLAYT 

Ouderhandreiking: Verjaardagsfeestje bij Komplayt | Kinderen die hun tweede of derde verjaardag vieren 
 
Van harte gefeliciteerd! Uw kind is bijna jarig!  
Bij Komplayt besteden wij hier uiteraard aandacht aan.  
Elke verjaardag betekent weer een persoonlijk jaar erbij, vol belevenissen, geluk, verdriet, woede en dromen.  
Uw kind heeft een ontwikkeling doorgemaakt dat wordt gevierd!  
 
Kinderen van twee of drie jaar worden vinden dit leuk maar ook erg spannend.  
Het feestje bij Komplayt is daarom voorspelbaar en overzichtelijk.   
Het sluit helemaal aan bij de behoefte van de kinderen. 
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Traktatie 
 
Uw kind mag trakteren, dit is zeker geen verplichting.  
Als iets aan uw kind meegeeft om uit te delen wilt u het dan alstublieft kleine en gezond houden? 
Onze zeer sterke voorkeur gaat uit naar iets met weinig calorieën en suikerarm.  
U kunt ook kiezen voor een klein cadeautje: bijvoorbeeld één uitdeelboekje of één badspeeltje. Maak het alstublieft niet te groot 
en duur. Dit brengt andere ouders in verlegenheid.  
 
Voorbeelden van goede traktaties: 
 
Wij vragen u vriendelijk doch dringend om geen taart mee te nemen. Hoewel kinderen het natuurlijk lekker vinden is het 
ongezond om bij iedere verjaardag taart te eten en kinderen worden erg druk van de hoeveelheid suiker. Hierdoor wordt het feest 
uiteindelijk niet leuker.  
Taart eten is echt een mooie traditie voor thuis.  
 
Deelt u toch iets ongezonds uit dan krijgen de kinderen het mee naar huis; ouders mogen dan zelf bepalen of de deze traktatie 
wel of niet aan hun kind geven. Taart wordt voor u in de koelkast gezet en aan het eind van de dag weer aan u meegeven zodat u 
er thuis van kan genieten.  
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Zelf aanwezig zijn bij de viering 
 
Als ouder/opvoeder bent u van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn, dit is echter zeker geen verplichting.  
Er geldt een maximum van twee gezinsleden per verjaardag. Dit om het gevoel van veiligheid van andere kinderen te 
waarborgen.  
De mentor maakt hier samen u met persoonlijk afspraken over (datum, tijdstip etc.). 
 
Foto’s en video’s 
 
Het is niet toegestaan om foto’s en video’s te maken tijdens de viering van de verjaardag van uw kind. Dit in verband met de 
privacywetgeving.  
Beroepskrachten zullen foto’s en/of video’s voor u maken.   
Zij weten precies welke kinderen wel of geen toestemming hebben om op foto of op de video te komen. 
De mentor zend de meest geschikte foto’s / video’s naar de ouders.  
 
Heeft u aangegeven dat uw kind niet op de foto /video mag?  
Dan kunnen de beroepskrachten geen foto’s/ video maken van de viering van uw kind.   
 
Rituelen 
 
Iedere groep heeft eigen, vaste verjaardag rituelen, deze worden bepaald door de mentoren. De mentoren kennen de groep 
kinderen goed en stemmen de rituelen af op de belevingswereld en aandachtboog van de aanwezige kinderen.  
Doordat de rituelen terugkomen is het feest voorspelbaar, hierdoor behouden kinderen het gevoel van veiligheid.  
Wilt u precies weten wat de rituelen inhouden? Vraag het gerust de mentor van uw kind.  
Wij vragen u de rituelen te respecteren en geen andere initiatieven te organiseren of initiëren (dus geen clown of springkussen 
(in)huren etc.). 
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Vragen, opmerkingen 
 
Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
We zorgen voor een gezellige viering! 
 
Met hartelijke groet, 
het team van Komplayt 
 
 
  


