
Draaiboek Piratenfeest 

Binnenkomst, Eventjes spelen en daarna lekker iets eten en iets drinken aan tafel. Ook het 
moment om de jarige een cadeautje te geven.

Vervolgens wordt de brief voorgelezen van Kapitein Roodbaard. In deze brief wordt uitgelegd 
wat de kinderen gaan doen.

De schatkaart kan aan de kinderen worden gegeven. De kindjes moeten op zoek gaan naar de 
icoontjes in de ruimte/buiten op volgorde en hierbij staan de spelletjes/activiteiten die de 
kinderen gaan doen. (30 min)

Piratenschip: Kanonskogels werpen (10 min)
Hiervoor heb je nodig blikjes of potjes en 3 zachte ballen. Wij kochten pop it ballen bij de Action, 
deze zijn heel geschikt. Elke kind mag 3 x een poging doen om de blikjes op tafel omver te 
gooien.

Doodshoofd: Maskers versieren (20 min)
Een echte piraat heeft natuurlijk een echte piratenmasker nodig. Elke kindje mag een 
piratenmasker versieren met stiften, stickers, glitterlijm etc. Maak er iets moois van! De 
kartonnen piraten maskers kun je uiteraard zelf maken, ik kocht blanco maskers bij Lobbes. 

Papegaai: Op zoek naar de papegaai! (15 min)
De kinderen moeten op zoek naar de papegaai, de papegaai heeft namelijk iets bij zich liggen. 
Namelijk een enveloppe met daarin 2 puzzels die de kindjes in groepjes van 2 mogen oplossen.

Flessenpost: Even tijd voor een pauze! (30 min)
Ga lekker zitten voor de tv met hapje en iets te drinken en jullie mogen kijken naar de avonturen 
van Piet Piraat of iets anders. Even bijkomen van alle activiteiten tot nu toe!

Zak geld: Gouden munten werpen (10 min)
De kinderen krijgen allemaal een aantal gouden munten, ook deze kocht ik bij Lobbes maar zijn 
vaak ook wel verkrijgbaar bij een winkel zoals Action. De kinderen moeten proberen de muntjes 
in het bakje/schatkist te werpen. Ook zou je eventueel zelf een schatkist kunnen vouwen van 
karton. De kindjes mogen op een stoeltje of krukje zitten en proberen de munten in het bakje die 
op de grond staat te gooien. Zorg dat de kinderen elkaar aanmoedigen!

Stuurwiel: Haaien happen (10 min)
De beste stuurmannen staan aan wal en het is dus tijd om elkaar te helpen. Elke kind wordt 
geblinddoekt en mag haaien happen die aan een lijntje hangen. De kinderen aan de zijlijn 
mogen helpen door aanwijzingen te geven. Ik bakte zandkoekjes in de vorm van haaien. Net 
nadat ze uit de oven kwamen heb ik met een sateprikker er gaatjes ingeprikt zodat na het 

https://www.lobbes.nl/speelgoed/knutselen-en-hobby/knutselpakketten/maskers-maken/detail/1560825c-maskers-kleuren---piraat-4st-?gclid=Cj0KCQjwtsCgBhDEARIsAE7RYh3FAcFgVYsOnpoQPZm2li2Pqe5Me5p5--EBL9EA1GOrDT1ElkVbWkMaAklWEALw_wcB


afkoelen ik er een touwtje doorheen kon rijgen. Hang de haaien op tussen bijvoorbeeld een 
deurpost of hou het zelf vast, zo kun je ook gemakkelijk de hoogte aanpassen en eventueel wat 
helpen.

Schatkaart: Piraatje prik! (10 min)
Er hangt een piraat aan de muur maar hij mist zijn ooglap. Elke kindje wordt geblinddoekt en 
mag een poging doen om de piraat te voorzien van een ooglap. Ik kocht hier een poster voor 
van party.nl maar evt. Zou je ook gewoon zelf met een stuk papier en karton aan de slag 
kunnen gaan.

De opdrachten zijn allemaal volbracht! Nu mogen de kinderen op zoek naar de schatkist en 
hierin zit een goodiebag met een echt piratendiploma en een leuk gooiden wat je mee mag 
nemen naar huis!

Dance party! 

Is er nog wat tijd over, laat de kinderen lekker dansen op muziek. Nog even lekker het laatste 
energie eruit gooien en zelf kun je dan even bijkomen. 

https://www.party.nl/thema-s-evenementen/kinderthema-s/piraten/277584/plak-het-ooglapje-op-de-piraat-14-delig?number=P122-180166&gclid=Cj0KCQjwtsCgBhDEARIsAE7RYh1pcKl505VCPMSG4X4p8wB8_FiNNgLdN46YNI6sqS0MV2BCLqvlwBcaAixfEALw_wcB

