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ORGANISEER JE EIGEN FEEST 

Hoe gaaf is het om samen met de kinderen een feestje te organiseren! 

Of het nu gaat om een verjaardag, jubileum, een thema feestje of jullie 

samen met de kinderen iets heel anders hebben te vieren, met deze  

cursus bouwen de kinderen op geheel eigen wijze een feestje! Als echte 

partyplanners gaan ze aan de slag met de organisatie van het feest. 

 

Programma: 

o Thema + programma vastleggen van het feest door de kinderen 

o Het maken van de uitnodiging en posters 

o Hoe maak je een planning? 

o Het decoreren en aankleding van het feest 

o Feestactiviteit organiseren 

 

Duur cursus: 10 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagd feest te organiseren zal M-Bird Events zorg dragen  

voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de cursus  

over de mogelijkheden, locatie etc. 

o Aankleding en decoratie van het feest 

o Afdrukken van de posters en digitale uitnodiging 

o Feestactiviteit incl. benodigdheden 

MAAK JE EIGEN THEATERVOORSTELLING 

Samen met de kinderen werken we in 20 weken toe naar een 

voorstelling geheel in een thema dat de kinderen zelf mogen 

kiezen. Aan de hand van de mogelijkheden en talenten van de 

kinderen maken we uiteindelijk een prachtige voorstelling waar 

de kinderen zelf de hoofdrol in zullen spelen.  

 

Wat komt aanbod: 

o Theater warming up 

o Thema en het verhaal vaststellen 

o Materialen, kleding, aankleding en decoratie decor 

o Schmink en grime technieken 

 

Duur cursus: 20 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events zorg 

dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende 

de cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de cursus 

o Een certificaat voor alle kinderen  
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SPORT & BEWEGEN 

Bewegen is gezond!  

In een uur tijd zijn de kinderen lekker actief bezig en maken ze 

kennis met leuke, actieve en uitdagende spellen. We maken 

gebruik van diverse materialen en spelen in op de behoefte van de 

kinderen.  

 

Programma: 

o warming up 

o Diverse sport & spel activiteiten 

o Mogelijkheid tot buiten activiteiten 

Duur cursus: 6 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events zorg 

dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de 

cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een certificaat voor alle kinderen 

 

FOTOGRAFIE 

Een hele gave en creatieve cursus! 

Tijdens deze cursus gaan de kinderen aan de slag met diverse 

thema’s die ze zullen gaan fotograferen en werken ze toe naar 

een mooi persoonlijk fotoboek geheel in hun eigen stijl. 

 

Programma: 

o Hoe werkt een fotocamera? 

o Foto’s maken in diverse thema’s 

o Het maken van een persoonlijk fotoboek 

Duur cursus: 6 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events zorg 

dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de 

cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een certificaat voor alle kinderen 
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HET SIERADENATELIER 

Tijdens deze cursus gaan de kinderen aan de slag met het maken en 

ontwerpen van hun eigen sieraad met diverse materialen en sluiten we 

de cursus af met een echte hippe en stijlvolle modeshow waarbij de 

kinderen hun ontworpen sieraden zullen showen.  

Programma: 

0 Ibiza sieraad ontwerpen 

0 Sieraden van recycling materiaal ontwerpen  

0 Kleding modeshow ontwerpen 

0 Organisatie modeshow door de kinderen zelf 

Duur cursus: 10 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events zorg dragen 

voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de 

cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de cursus 

o Een persoonlijke M-Bird Verassing  

 

 

 

 

NIEUW! DE WERELDFEESTTENT 

Op spelenderwijs gaan de kinderen een wereldreis afleggen 

waarbij de wereldfeesttent centraal staat. Tijdens iedere les 

staat een ander werelddeel centraal waarbij we de kinderen 

meenemen in een andere wereld met zijn eigen cultuur, 

tradities en taal. De wereldfeesttent zal hierin uitblinken en is 

de basis voor 1 groot wereldfeest. 

 

Programma: 

o de wereldkaart 

o het reisspel 

o sport en spel activiteiten geheel passend in het thema 

 

Duur cursus: 10 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 

8+ 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events 

zorg dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en 

gedurende de cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de cursus 

o Een certificaat voor alle kinderen 
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WONDEN MAKEN – IN EEN NIEUW JASJE 

Deze stoere crusus voor echte stoere jongens en meiden is al jaren een 

succes! Om de beleving, sfeer en plezier nog intenser te maken hebben 

we deze cursus uitgebreid en creëren we voor de kinderen een echt 

podium! Tijdens de cursus gaan de kinderen aan de slag om zo realistisch 

mogelijk wonden te maken waarna aansluitend hun improvisatietalent 

naar boven zal komen tijdens het maken van een origineel fotoverhaal. 

 

Programma: 

o Gebruik van materialen 

o Technieken 

o Zelf aan de slag om wonden te maken 

o Theatersport: het maken van een fotoverhaal 

 

Duur cursus: 10 weken 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events zorg dragen 

voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de cursus 

o Voor alle kinderen een afgedrukt fotoverhaal 

o Een certificaat voor alle kinderen  

 

 

WONDEN MAKEN (VERVOLG) 

Nog geen genoeg van het maken van wonden!  

In deze workshop gaan we verder met het leren van wonden 

maken. Inclusief een origineel fotoverhaal. 

 

Programma: 

o Gebruik van materialen 

o Technieken 

o Zelf aan de slag om wonden te maken 

o Theatersport: het maken van een fotoverhaal 

 

Duur cursus: 10 weken 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

 

Om een geslaagde cursus te organiseren zal M-Bird Events 

zorg dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en 

gedurende de cursus 

o Alle materialen en benodigdheden voor de cursus 

o Voor alle kinderen een afgedrukt fotoverhaal 

o Een certificaat voor alle kinderen 
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NIEUW! WORKSHOP GRAFFITY FOR KIDS 

Gedurende de workshop gaan de kinderen met diverse 

verftechnieken en materialen werken om hun zelf bedachten 

FANTASIE schilderij te maken op een canvasdoek of houten 

plaat. Extra detail:  we werken tijdens de workshop in GRAFFITY 

stijl en de kinderen mogen met spuitbussen hun FANTASIE 

werkstuk afmaken.   

 

Programma: 

o Ontwerpen van het FANTASIE schilderij of plaat 

o Uitleg verschillende verftechnieken 

o Ontwerp inschilderen 

o Ontwerp afwerken met GRAFFITI 

Duur workshop: 4 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde workshop te organiseren zal M-Bird Events 

zorg dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende 

de workshop 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een certificaat voor alle kinderen 

 

 

MOZAIEK   

Een erg leuke workshop waarbij de kinderen diverse mozaïek 

technieken aangeleerd krijgen. Ook erg leuk is het om deze 

workshop in te zetten tijdens een groepsactiviteit waarbij de 

kinderen bijvoorbeeld hun eigen werktafel decoreren met mozaïek. 

 

Programma: 

o Diverse mozaïek technieken  

o Een eigen tegel, fotolijstje, dienblad en bloempotje 

   mozaïeken  

Duur workshop: 6 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde workshop te organiseren zal M-Bird Events zorg 

dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de 

workshop 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een certificaat voor alle kinderen 
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SCHMINKEN  

 
Tijdens deze workshop leren de kinderen de basistechnieken van het 

aanbrengen van kinderschmink en mogen ze zichzelf of de ander iedere 

week schminken.  

 

Programma: 

o Basistechnieken 

o Materiaal technieken 

o Zelf aan de slag om elkaar of jezelf te schminken 

 

Duur workshop: 4 weken 

Leeftijd: vanaf 6 jaar  

 

Om een geslaagde workshop te organiseren zal M-Bird Events zorg 

dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de 

workshop 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een M-Bird verassing voor alle kinderen 

CREATIEF MET FOAM CLAY  

Nog steeds helemaal leuk! 

Met deze hele leuke felgekleurde klei kunnen de kinderen 

verschillende leuke objecten van hout, piepschuim, papier-

maché of canvas mee versieren. Het voordeel van deze klei is 

dat je er geen vieze handen van krijgt! 

 

Programma: 

o Techniekbewerking 

o Per les mogen de kinderen een object uitkiezen uit het grote 

assortiment en dit object versieren met deze leuke klei. 

 

Duur workshop: 3 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

 

Om een geslaagde workshop te organiseren zal M-Bird Events 

zorg dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende 

de workshop 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een persoonlijke M-Bird Verassing  
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HET HOUTSPEKTAKEL 

 
 

Met het Hout Spektakel ontwerpen de kinderen hun zelf 

bedachte houtwerk d.m.v. diverse technieken.  

 

Programma: 

o Ontwerpen van je eigen houtwerk 

o Decoreren en versieren van het houtwerk d.m.v. diverse 

technieken. 

 

Duur workshop: 4 weken 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

 

Om een geslaagde workshop te organiseren zal M-Bird 

Events zorg dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en 

gedurende de workshop 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een certificaat voor alle kinderen 

 

 

KIDSDANCE  

De kinderen zullen de sterren van de hemel dansen tijdens deze actieve 

en uitdagende workshop. In 4 weken tijd leren de kinderen een aantal 

dansjes en  werken we toe naar een spetterende dansvoorstelling 

geheel in een thema dat de kinderen zelf mogen kiezen.  

  

Wat komt aanbod: 

o Dansles 

o Thema vaststellen 

o Materialen en aankleding 

 

Duur workshop: 4 weken 

Het is mogelijk om de les(sen) specifiek te richten op 4+, 6+ of 8+ 

Om een geslaagde workshop te organiseren zal M-Bird Events zorg 

dragen voor: 

o Goede afstemming met de organisatie vooraf en gedurende de 

workshop 

o Alle materialen en benodigdheden voor de workshop 

o Een certificaat voor alle kinderen 

 

 

 

 

 


