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Kinderfeestjes bij de Boerderij op IJburg

Bij de Boerderij op IJburg kan je het leukste kinderfeestje van heel 
Amsterdam geven! Je kan kiezen voor een feestje met een activiteit of 
workshop. Verder heb je heel veel keuze hoe je je feestje wilt invullen. 
Kinderen met een beperking kunnen ook deelnemen aan de feestjes, 
of een feestje organiseren. De feestjes kunnen het gehele jaar worden 
gegeven. In de zomer vinden de feestjes volledig buiten plaats, tenzij 
het weer het niet toelaat. In de winter worden er feestjes 
georganiseerd met binnen- en buitenactiviteiten, afhankelijk van het 
weer. Er vinden geen feestjes plaats van in december en januari.

Algemeen 
Bij elk feestje hoort een feestelijk gedekte picknicktafel en onbeperkte 
limonade. 
Een feestje is gereserveerd na ontvangst van de e-mail waarin het 
feestje bevestigd is en er een betaal verzoek staat. Het te betalen 
bedrag voor het feestje dient vooraf per bank te worden overgemaakt, 
in de e-mail met de bevestiging staat de uiterste betaaldatum. Na 
ontvangst van betaling is de reservering pas definitief! 
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Feestje met een activiteit 

• € 6,00 per kind 
• de activiteit wordt klaargezet, ouders verzorgen zelf de begeleiding 

van de activiteit
• picknicktafel is voor 2 uur gereserveerd
• minimaal deelname 8 kinderen

Feestje met een workshop 
• € 10,00 per kind 
• keuze uit verschillende workshops
• duur van de workshop is één uur
• met een begeleider van de Boerderij op IJburg
• picknicktafel is voor 2 uur gereserveerd
• minimaal deelname 8 kinderen

Feestje met de pony’s 
• € 13,50 per kind 
• ponyfeestjes met keuze uit verschillende workshops
• € 1,- korting per kind voor ponymaatjes en ruiters 
• duur van de workshop is één tot anderhalf uur, afhankelijk van de 

leeftijd van de kinderen
• begeleid door een instructeur van de Boerderij op IJburg
• picknicktafel is voor 2,5 uur gereserveerd
• minimaal deelname 8 kinderen, maximaal 10 kinderen voor het 

feestje waarbij de kinderen op de pony gaan.
• veiligheidsvoorschriften van de juf moeten ten alle tijden in acht 

genomen worden

KEUZE IN FEESTJES
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Je kunt kiezen uit:
• Levend ganzenbord (leeftijd van 4 tot 7 jaar)
• Kabouterpad (leeftijd van 4 tot 6 jaar)

Naast de bovenstaande activiteiten kunnen de kinderen ook oud 
Hollandse spellen spelen, zoals sjoelen, hoefijzer werpen, zaklopen, 
levensgroot mikado en natuurlijk vrij spelen.

Al het materiaal wordt klaargezet op het terrein van de Boerderij. Er 
is een duidelijke beschrijving aanwezig. 

Een mogelijk programma van het feestjes is:
Jullie worden een kwartier voor aanvang welkom geheten door een 
medewerker van de Boerderij en krijgen een korte uitleg. Het feestje 
duurt 2 uur en jullie beginnen bijvoorbeeld met zingen, cadeautjes 
uitpakken en taart eten (als je die zelf meeneemt). Daarna gaan jullie 
het levend ganzenbordspel spelen. En, als jullie uitgespeeld zijn, 
kunnen jullie wat drinken en wat lekkers nuttigen (lekkers zelf 
meenemen) om vervolgens nog even vrij te spelen op het terrein of 
met de andere spelletjes.

Bijzonderheden;
• Deelname is met minimaal 8 kinderen.
• Ouders/verzorgers begeleiden het feestje helemaal zelf.
• Feestjes met een activiteit kunnen in overleg en bij gebleken 

beschikbaarheid op elke dag gegeven worden.
Tip; het is heel erg leuk om de cadeautjes om en nabij de schuur te 
verstoppen zodat de jarige ze kan gaan zoeken.

FEESTJES MET EEN ACTIVITEIT
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Je kunt kiezen uit;
• Indianenfeest: altijd al een indiaan willen zijn? Op de Boerderij 

kan je een indiaan worden! We doen allerlei activiteiten die 
indianen ook doen, zoals beestjes zoeken, speuren naar 
schatten en indianenspelletjes. En als je dat leuk vindt mag je 
ook helpen met het voeren van de dieren!

• Boswachterfeest: tijdens het boswachterfeest gaan we op zoek 
naar de wilde dieren rondom de Boerderij. We onderzoeken 
kleine beestjes, werken aan onze sluiptechnieken en doen we 
allerlei spelletjes. 

• Heksenfeest: wil jij net als een echte heks toverdrankjes 
brouwen? Wordt dan voor even een heks op de Boerderij. We 
maken heksensoep, doen een bezemstelenrace, maken een 
toverdrankje en maken iets speciaals voor de vrienden van 
heksen. 

Het programma ziet er (ongeveer) als volgt uit:
Jullie worden een kwartier voor aanvang welkom geheten door een 
medewerker van de Boerderij. Het feestje duurt 2 uur en jullie 
beginnen bijvoorbeeld met zingen, cadeautjes uitpakken en taart 
eten (als je die zelf meeneemt). Daarna (na ongeveer een half uur) 
begint de workshop onder begeleiding van een medewerker van de 
Boerderij. Deze duurt een uur. Na de workshop kan er nog vrij 
gespeeld worden op het terrein en/of met ander speelgoed onder 
toezicht van de ouders/verzorgers.

Bijzonderheden;
Deelname is met minimaal 8 kinderen.
Feestjes met een workshop kunnen in overleg en bij gebleken 
beschikbaarheid gegeven worden in het weekend.
Tip; het is heel erg leuk om de cadeautjes om en nabij de schuur te 
verstoppen zodat de jarige ze kan gaan zoeken.

FEESTJE MET EEN WORKSHOP



Een feestje met pony’s vieren? Ook dat kan bij de Boerderij! 
Tijdens een pony feestje gaan we samen de pony’s vangen, ze poetsen 
en versieren en leer je spelenderwijs van alles over deze prachtige lieve 
dieren. 

Willen de kinderen graag op de pony? Dat kan, we kunnen turn 
oefeningen doen op een pony! Omgekeerd op de pony zitten of zelfs 
staan. Dit wordt voltige genoemd.

Willen ze liever samen met een pony iets doen? Ook dat is mogelijk, 
we maken een obstakel parcours die je samen met een pony, naast de 
pony, gaat oefenen. We gaan slalommen, over een hindernis springen 
en bv door een gordijnboog. Meer ervaren kinderen kunnen oefenen 
met obstakels zoals een brug waar je overheen kan en blokken waar de 
pony’s op kunnen staan

.

FEESTJE MET DE PONY'S
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Het programma ziet er (ongeveer) als volgt uit;
Jullie worden een kwartier voor aanvang welkom geheten door een 
medewerker van de Boerderij. Het feestje duurt 2,5 uur en jullie 
beginnen bijvoorbeeld met zingen, cadeautjes uitpakken en taart eten 
(als je die zelf meeneemt). Daarna (na ongeveer een half uur) begint 
de workshop onder begeleiding van een medewerker van de 
Boerderij. Deze duurt 1 uur voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en 
1 ½ uur voor kinderen 7 jaar en ouder. Na de workshop kan er nog 
vrij gespeeld worden op het terrein en/of met ander speelgoed onder 
toezicht van de ouders/verzorgers.

Bijzonderheden;
Deelname is met minimaal 8 kinderen.
Feestjes met een workshop kunnen in overleg en bij gebleken 
beschikbaarheid gegeven worden in het weekend.
Bestaande leden van de Ponymaatjes club en ruiters van de Boerderij 
krijgen 1 euro korting per kind

Tip; het is heel erg leuk om de cadeautjes om en nabij de schuur te 
verstoppen zodat de jarige ze kan gaan zoeken.



www.kyrafoundation.nl




