
UITNODIGINGEN 
Wil je zelf een gi-ga-gaaf kinderfeestje organiseren? Dan is de eerste taak op je to-dolijst een 

uitnodiging maken. Loop je een beetje vast met de vorm of de tekst? 
Geen nood, wij hebben alvast twee voorbeelden voor je gemaakt!

Voorbeeld 1

De maand en de dag kun je omcirkelen, de lege vlakken moet je zelf natuurlijk nog invullen! 
Extra informatie kun je op de achterkant schrijven!

©ATY

wie:

JAN     FEB     MRT   APR    MEI   JUNI   JULI    AUG    SEPT    OKT    NOV    DEC            

waar: tijd:

TOEGANGSBEWIJSUITNODIGINGUITNODIGING
GELDIG VOOR 1 PERSOON

Alleen geldig op:

..........................
op het feestje van:

................................

Lever dit ticket in voor 
jouw gratis stuk taart!

feest !   feest !  feest !  feest !  feest ! Mjammie!

                                             IK ZOU HET ERG LEUK VINDEN 

     ALS JIJ OP MIJN FEESTJE KOMT!
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UITNODIGINGEN 

Voorbeeld 2
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HIEPERDEPIEP HOERA!

Op .......................... word ik alweer ................ jaar! 
En daarom geef ik een feestje op .....................................

Ik zou het erg leuk vinden als je ook komt! 
Vanaf .................. uur staat de taart en limonade klaar. 

Heb je er ook zoveel zin in?
Hopelijk tot dan, liefs,

...........................................................
............................................................
...........................................................
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Vul zelf de informatie in op de stippellijntjes en schrijf onderaan je naam en adres.
Extra informatie kun je op de achterkant schrijven.


