
Slaapfeestjes

Uitnodigingen:
Als het een slaapfeestje voor een verjaardag is, gebruik dan de 
uitnodigingen uit het gedeelte voor verjaarspartijtjes.  Als het 
'zomaar' een slaapfeestje is, maak je een eigen uitnodiging!    
Download onze mogelijkheden uit de Party Kit

Versiering:
Wees creatief en hang slingers op waar de gasten 
zullen slapen.  Dit is niet alleen leuk wanneer ze 
gaan slapen, maar ook wanneer ze 's morgens 
weer wakker worden!

Spelletjes & activiteiten:
Geef ze ruim de tijd voor haar, make-up en 
nagels… Altijd een succes op slaapfeestjes! 

Boodschap doorgeven
Zet de gasten in een kring.  Help de jarige een boodschap te bedenken rond het feestthema, b.v. 
"Prinses Twilight Sparkle leest zo graag dat ze in de bibliotheek is gaan wonen toen ze in Ponyville 
kwam."  De jarige fluistert deze zin in het oor van degene die links van haar zit, en zo verder.   Zodra 
de zin de hele kring is rondgegaan, zegt degene rechts van de jarige hardop wat ze gehoord heeft.  
Dan zegt de jarige de oorspronkelijke zin. 

Plan:



Mensenknoop
Laat de gasten dicht bij elkaar in een kring staan met hun 
gezicht naar het midden.  Dan steekt iedereen de 
rechterhand uit en pakt de hand van iemand anders.  Dan 
doen ze hetzelfde met hun linkerhand.  Het doel van dit spel 
is te kijken of ze de 'knoop' kunnen ontwarren door over of 
onder anderen te kruipen of door zich om te draaien.  Wat er 
ook gebeurt, ze mogen elkaars handen niet loslaten!

Hou 'm in de lucht
Geef elke gast een grote ballon.  Laat ze hun ballon opblazen 
en knoop elke ballon goed dicht.  Het doel van dit spel is de 
ballonnen in de lucht te slaan en zo lang mogelijk in de lucht te 
houden.   Dit is een leuke en makkelijke manier om een feest 
te starten of af te sluiten!

Slaapfeestjes

Hapjes en drankjes
Ontdek onze lekkere recepten in de Party Kit

Kleine cadeautjes
Ook als het geen verjaardagsfeest is, wordt een 
aandenken altijd erg gewaardeerd!  T-shirts 
versieren met een MY LITTLE PONY thema is leuk 
om te doen en een geweldig aandenken! 




