
        
 

INFORMATIE OVER DE VIERING VAN VERJAARDAGEN BIJ KINDEROPVANG KOMPLAYT 

Uitleg verjaardagsfeest van kinderen bij Komplayt 
 
Inhoud 
 

• Uitleg voor beroepskrachten 
• Ouderhandreiking: Verjaardagsfeestje bij Komplayt | Kinderen die hun eerste verjaardag vieren 
• Ouderhandreiking: Verjaardagsfeestje bij Komplayt | Kinderen die hun tweede of derde verjaardag vieren 
• Ouderhandreiking: Verjaardagsfeestje bij Komplayt | Kinderen die hun vierde verjaardag vieren 
• Evaluatie van het verjaardag ritueel 
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Uitleg voor beroepskrachten: verjaardagsfeest van kinderen vieren bij Komplayt  
 
Verjaardag - Algemeen 
 
Een verjaardag wordt bewust en dus met aandacht gevierd.  
Elke verjaardag betekent weer een persoonlijk jaar erbij, vol belevenissen, geluk, verdriet, woede en dromen.  
Het kind heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Dat wordt gevierd. Hier ligt de focus tijdens het vieren van de verjaardag op.  
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Verjaardagscadeautje 
 
De jarige krijgt een cadeautje van Komplayt. 
Iedere vestiging heeft vaste verjaardagscadeautjes: 
 
Kikkerkroost: 
 
Verjaardag Cadeau URL 
Bij geboorte (wordt 
per post opgestuurd 
naar ouders) 

Kikkerknuffel  https://www.wehkamp.nl/de-wereld-van-kikker-plunche-knuffel-20-cm-
16535368/?MaatCode=0000&gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedIcJOSFrB0-
xXP8ieI0zWNHWqV9c3AFxl0lmK_geZVDmmCooEVv_8UaAiSCEALw_wcB&gclsrc=aw.ds  
 

Bij eerste verjaardag  Boekje: “Mij 
eerste 
kikkerboek” 

https://www.lobbes.nl/speelgoed/kinderboeken/baby-en-peuter-
boeken/kartonboeken/detail/6506521-mijn-eerste-kikkerboek 

Bij tweede verjaardag Boekje “Mijn 
kikker spelen” 

https://www.lobbes.nl/speelgoed/kinderboeken/baby-en-peuter-
boeken/kartonboeken/detail/6506474-mijn-kikker---spelen 

Bij derde verjaardag Boekje “Kikker is 
jarig” 

https://www.lobbes.nl/speelgoed/kinderboeken/baby-en-peuter-boeken/kartonboeken 

Bij vierder verjaardag Rugtas Komplayt https://www.promostore.nl/rugzak-discovery-
147603.html?source=googleps&mp=1&s=7081 
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Vlinderkinderen: 
 
Verjaardag Cadeau URL 
Bij geboorte (wordt per 
post opgestuurd naar 
ouders) 

Knuffel rups https://www.tjongeukkie.nl/bijtringen-en-knuffels/10394-rupsje-nooitgenoeg-
bijtspeelgoed.html 

Bij eerste verjaardag  Voelboek Rupsje 
nooitgenoeg 

https://www.komachterom.nl/producten/3070-eric-carle-rupsje-nooitgenoeg-
voelboek.html 

Bij tweede verjaardag Boek Een feestje 
met rupsje 
nooitgenoeg 

https://www.ilovespeelgoed.nl/product/uitgeverij-gottmer-kartonboekje-
feestje-met-rupsje-nooitgenoeg.html 

Bij derde verjaardag Boekje “Rupje nooit 
genoeg” 

https://www.lobbes.nl/speelgoed/kinderboeken/prentenboeken/peuter-en-
kleuter-prentenboeken 

Bij vierder verjaardag Rugtas Komplayt https://www.promostore.nl/rugzak-discovery-
147603.html?source=googleps&mp=1&s=7081 

 
 
Trakteren: 
 
Kinderen nemen mogen een gezonde en kleine traktatie meenemen.  
Als een traktatie onverhoopt toch groot of ongezond is geeft de mentor ieder kind de traktatie mee naar huis. Ouders/opvoeders 
kunnen dan zelf bepalen of zij dit wel of niet aan hun kind geven.  
Taart als traktatie wordt niet meer geaccepteerd. Ouders krijgen de taart terug mee naar huis.  
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Ouderparticipatie bij de viering 
 
De mentor informeert de ouders over de viering door het geven van de handreiking: “Verjaardagfeestje bij Komplayt”.   
Hier zijn drie versies van: een voor kinderen die één jaar worden, een voor kinderen die twee of drie jaar worden, een voor 
kinderen die vier jaar worden. 
Het uitgeven van de handreiking gebeurt bij voorkeur drie weken voor de verjaardag.  
 
Verjaardagshoed: 
 
Voor ieder kind wordt een verjaardagshoed gemaakt. Er kan ook gekozen worden voor een duurzame hoed die hergebruikt wordt 
bij iedere verjaardag.  
De mentoren van de groep maken hier onderling afspraken over. Er wordt gekozen voor een “look en feel” die enerzijds past bij 
de groep, anderzijds geen werkdruk oplevert.  
Er worden geen kleurplaten ingekleurd voor de hoed gebruikt: dit kost te veel tijd.  
 
  



Voorbeelden zelf gemaakte verjaardagshoeden die kinderen mee mogen niemen



Voorbeelden zelf gemaakte verjaardagshoeden die kinderen mee mogen niemen
kant en klaar kopen



Voorbeelden verjaardagshoeden om te hergebruiken 
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Rituelen 
 
Iedere groep heeft eigen, vaste verjaardag rituelen, deze worden bepaald en vastgelegd door de mentoren.  
Doordat de rituelen terugkomen is het feest voorspelbaar, dit komt te gemoed aan het gevoel van veiligheid.  
Rituelen passen bij de belevingswereld en aandachtspanne van de kinderen. Zorg voor niet te veel ‘wachttijd’.  
 
Voorbeelden van rituelen: 
Een vaste activiteit zoals koekjes bakken, vaste liedjes zingen, vaste dansje(s), foto’s van het kind vanaf de geboorte laten zien, 
persoonlijk gedicht gericht op het kind dat het kind meekrijgt naar huis, jaarring, verjaardagscape, verjaardagbroche. 
 
Decoratie 
 
Iedere groep heeft een eigen, vaste decoratie-set die bij iedere verjaardag gebruikt wordt.  
Deze set kan bestaan uit slingers, stoelversiering, krijtbord, vlag etc.  
De set is mooi maar tegelijk praktisch en snel op te hangen/ neer te zetten. Het mag niet de werkdruk verhogen. 
De mentoren bepalen zelf welke set er in hun groep wordt gebruikt en kopen deze zelf in.  
 
 
Aanwezigheid ouders en/of familie 
 
Ouders/opvoeders mogen (behalve in uitzonderlijke gevallen) bij de viering aanwezig zijn. Hiervoor geld teen maximum van twee 
gezinsleden. Dit om het gevoel van veiligheid van andere kinderen te borgen.  
De mentor maakt hier persoonlijk afspraken over met de ouders (datum, tijdstip etc.).  
 
 
 
 



Voorbeelden decoratie 

buiten vlag om 
aan te geven dat er
een jarige is. 

speciale verjaardagsstoel

versierhoes om snel 
stoel te versieren

herbruikbare vlaggetjes



Voorbeelden rituelen 

bord buiten om 
jarige te 
verwelkomen

zelf stekers in  jaarring mogen 
kiezen. 

verjaardagscape hele dag
mogen dragen



Voorbeelden rituelen 

kinderen zelf slinger laten maken
taart met led-kaarsjes
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Foto’s en video’s  
 
Er mogen alleen door beroepskrachten foto’s en/of video’s gemaakt worden met de iPad. Dit in verband met de wet op de 
privacy.  
Houdt er rekening mee dat sommige kinderen niet op de foto of op de video mogen.  
De mentor zend de meest geschikte foto’s/ video’s naar de ouders.  
 
Inkoop en evaluatie van mentoren 
 
De mentoren evalueren jaarlijks (in oktober) op het verjaardag ritueel van hun groep. Hierbij wordt het formulier “Evaluatie van het 
verjaardag ritueel” ingevuld.  
Als de mentoren het nodig achten worden er nieuwe (verbruiks) materialen aangeschaft.  
Het budget hiervoor is 100 euro per groep per jaar. Het budget kan worden aangevraagd bij Martin.  
Als de mentoren vinden dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in het opzetten/ uitbreiden/ vernieuwen van het vieren van 
verjaardagen kunnen zij in overleg treden met Amélie.  
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Ouderhandreiking: Verjaardagsfeestje bij Komplayt | Kinderen die hun eerste verjaardag vieren 
 
Van harte gefeliciteerd! Uw kind is bijna één jaar!  
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 krijgen zelf hun eerste verjaardag nauwelijks mee.  
Het feestje is dus meer gericht op het maken van een herinnering om later op terug te kijken.  
Kinderen die één jaar worden hebben voornamelijk behoefte aan rust en regelmaat.  
Daarom houden we het eerste feestje klein, eenvoudig en kort.  
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Traktatie 
 
Neemt u bij het vieren van de eerste verjaardag van uw kind liever geen traktatie mee.  
De groepsgenootjes van uw kind zijn ook nog jong en hebben vaak specifieke dieetwensen.  
Bovendien ontgaat het zeer jonge kinderen of ze wel of geen traktatie krijgen.  
Wilt u toch echt iets uitdelen zorgt u dan voor een kleine en gezonde traktatie.  
Bijvoorbeeld voor ieder kind één maisvinger, stukje fruit of groente.  
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.  
 
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 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.   
 
Wij merken dat er steeds vaker gevraagd wordt om een verjaardags-fotoshoot tijdens de opvang en/of op de opvanglocatie te 
organiseren. Hoewel het ontzettend leuk is, is het ons te tijdrovend. Het aandacht geven aan de kinderen heeft voor ons de 
grootste prioriteit.  
Ouders die zelf een ruimte gaan herinrichten voor een shoot zorgen voor onrust. 
Een verjaardags-fotoshoot kunt u dus thuis organiseren.  
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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.). 
 
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 
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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 
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Ouderhandreiking: Verjaardagsfeestje bij Komplayt | Kinderen die hun tweede of derde verjaardag vieren 
 
Van harte gefeliciteerd! Uw kind is bijna 4 jaar!  
Bij Komplayt besteden wij hier uiteraard aandacht aan.  
Als uw kind 4 jaar wordt is dat bij Komplayt een extra bijzondere viering omdat uw kind dan ook de overstap maakt naar de 
basisschool.   
 
Kinderen die vier jaar worden vinden dit leuk maar ook erg spannend: er breekt een nieuw tijdperk aan! 
Tijdens het feestje ligt de focus op het plezier wat hoort bij jarig zijn en de positieve verwachting bij een volgend hoofdstuk op de 
basisschool. Met andere woorden: het feest is vrolijk, er wordt geen accent gelegd op het verdriet dat hoort bij afscheid nemen 
(hoewel dit er natuurlijk wel mag zijn en niet genegeerd wordt).  
 
  



        
 

INFORMATIE OVER DE VIERING VAN VERJAARDAGEN BIJ KINDEROPVANG KOMPLAYT 

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 zendt 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 tijdens het verjaardagsfeest 
 
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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Afscheidskalender 
 
Circa twee weken voor de verjaardag maakt de mentor voor uw kind een afscheidskalender. De mentor zal de vorm aanpassen aan 
de voorkeuren en behoeften van uw kind. Dit verschilt per kind.  
Door het aftellen van de dagen zichtbaar te maken wordt uw kind emotioneel voorbereid op de overstap.  
 
Eindgesprek 
 
De mentor van uw kind zal u uitnodigen voor een eindgesprek. Hierin wordt enerzijds de ontwikkeling van uw kind tijdens het 
verblijf bij Komplayt samen met u geëvalueerd aan de andere kant wordt er afgestemd op welke manier de overdracht naar de 
basisschool gaat plaatsvinden. U kunt tijdens dit gesprek aangeven of u toestemming aan de mentor geeft om contact met de 
nieuwe leerkracht van de school op te nemen en/of alle observaties naar de basschool te zenden of niet.  
U kunt er ook voor kiezen de observaties zelf in ontvangst te nemen en zelf te geven aan de basisschool. Of kunt opdracht geven 
om de stukken te laten vernietigen.  
De mentor zal u in het eindgesprek hierover informeren en u begeleiden.  
 
Tips 
 
Denkt u eraan om: 
- de belastingdienst tijdig te informeren van het beëindigen van de kinderopvang? Hiermee voorkomt u boetes of het terug 
moeten betalen van onterechte kinderopvangtoeslag.  
- een jaaropgave te downloaden en uit te printen? Dit kunt u in Portabase helemaal zelf doen.  

- Samen met de mentor tijdig de laatste opvangdag af te stemmen. Zo kan de mentor zorgen voor een prettige viering.  
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Vragen, opmerkingen 
 
Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.  
 
We zorgen voor een gezellige viering! 
 
Met hartelijke groet, 
het team van Komplayt 
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Evaluatie van het verjaardag ritueel 
 
Namen mentoren: 
Groep: 
Locatie: 
 
Wat zijn de verjaardag rituelen? 
 
Wat gaat er goed tijdens het vieren van de verjaardagen? 
 
Wat kan er beter tijdens het vieren van de verjaardagen? 
 
Wat zijn de concrete handelingen die daarvoor uitgevoerd moeten worden? 
 
Wie doet dit wanneer en op welke manier? 
 
Is het uitvoeren en de voorbereiding van de verjaardagen te tijdrovend en/of levert het werkdruk op? 
Nee, je kunt verder naar de volgende vraag. 
Ja, op welke manier kan er tijd bespaard worden/ wordt de werkdruk lager? 
 
 
Wat moet er worden aangeschaft/ ingekocht voor komend jaar? (Boven 100 euro in overleg treden met Amélie)  
 
Wie koopt het in? 
 
Bijzonderheden/ opmerkingen: 
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