Prijscategorie 1: € 116,- voor 8 kinderen (inclusief de jarige)
Thema

Wat gaan we doen?

Who is the spy?

Een spannende middag vol mysterieuze ontdekkingen. Kun jij
door het doolhof van laserstralen? Heb je je vingerafdruk al eens
goed bekeken? Op het spionnenfeest maak je het mee.

Prijscategorie 2: € 132,- voor 8 kinderen
(inclusief de jarige)
Thema

Wat gaan we doen?

Cupcakecup

Wie van jullie maakt de mooiste, lekkerste en meest
bijzondere cupcake? Heb je thuis al vaker geoefend?
Hier krijg je nog veel meer handige cupcaketips.

Masterchef
kookclinic

Heb je al die kookwedstrijden gezien op de tv? Doe
het nu samen met je vrienden. Jullie maken een voor-,
hoofd- en nagerecht die je natuurlijk ook mag eten.
Wedden dat je ouders het geweldig vinden om thuis
ook eens plaats te nemen in jouw restaurant?

Piratenschip Ahoy Allemaal spelletjes die met piraten te maken hebben. Veroveren,
piraatje!
ooglapjes en schatkaart lezen. Breng jij samen met je vrienden
deze middag tot een goed eind?

High tea

Samen met je vrienden en vriendinnen allerlei lekkere
dingen maken die ook echt bij een high tea horen.
En daarna … smullen maar!

Bootcamp

Zet je schouders eronder en maak er een supersportieve
middag van. Samen met je vriendjes nemen jullie het tegen
elkaar op. Hoe groot is jouw uithoudingsvermogen?

Graffiti clinic

Overal kom je graffiti tegen. Hoe leuk is het om een
middag samen met vrienden en vriendinnen de
mooiste graffiti te maken? Het eindresultaat kun je
mooi in je kamer hangen.

Beautymiddag

Aan de slag met al je vriendinnen. Verkleden, maskertjes,
nagels, haren en make-up. Benieuwd hoe jouw
vriendinnen eruitzien na deze middag?
Boek dan snel.

Kids Got Talent

Sprookjes (knibbel, knabbel,
knuisje)

Je eigen show op je verjaardagsfeestje. Hoe tof is dat! Lekker van
tevoren oefenen en verkleden. En dan een optreden
voor een jury op het podium. Let the show begin!
Sprookjes … er zijn er wel 1001. Welke vind jij leuk? Verkleden
en toneelspel op een podium. Misschien kunnen jullie wel je
eigen sprookje bedenken samen?

