Weddingplanner
Een weddingplanner zorgt ervoor dat de planning gemaakt
wordt en dat alle zaken geregeld zijn voor de dag zelf. De
weddingplanner is een soort coördinator en aanspreekpunt
voor alle kinderen en het bruidspaar.

Ceremoniespreker
De ceremoniespreker spreekt tijdens het officiële stuk van de
bruiloft. Interview het bruidspaar om achter informatie te
komen. Maak een mooi verhaal wat je tijdens de ceremonie
vertelt. Denk ook aan de belangrijke momenten zoals de
ringen en het ondertekenen van de akte door het bruidspaar
en de getuigen.

Locatiemanager
Waar zal de bruiloft plaatsvinden? In het klaslokaal, de aula,
buiten op het schoolplein, op een grasveld of onder een
boom? Als locatiemanager regel jij de locatie van de bruiloft.
Communiceer dit goed met de weddingplanner.

DJ
De DJ zorgt voor alle muziek. Welke liedjes luisteren we
tijdens de bruiloft? Willen er kinderen optreden? Zal het
bruidspaar een openingsdans doen? Zorg dan ook voor die
muziek.

Entertainment
Wat voor iets leuks gaan we doen na het officiële stuk?
Spelletjes? Optredens? Quiz? Kinderen mogen zich hiervoor
opgeven. Jullie coördineren en organiseren dit.

Bloemist
Welke bloemen willen we aanwezig tijdens de bruiloft? Een
boeketje voor de bruid? Bloemblaadjes? Bloemen voor de
bloemenkinderen? Bloemen ter decoratie? Ga je bloemen
plukken, kopen of knutselen?

Visagist
Jij bent verantwoordelijk voor de make-up van de bruid.
Overleg met de bruid over haar wensen omtrent make-up.
Zoek voorbeelden op internet en oefen op een vriendin. Plan
een afspraak voor de proefmake-up in en op de dag zelf
maak je de bruid op.

Kapster
Jij bent verantwoordelijk voor het kapsel van de bruid.
Overleg met de bruid over haar wensen omtrent het kapsel.
Zoek voorbeelden op internet en oefen op een vriendin. Plan
een afspraak voor een proefkapsel in en op de dag
zelf verzorg je het kapsel van de bruid.

Personal shopper
Zoek een jurk voor de bruid. Bepaal samen met de bruid een
budget. Zoek op websites zoals Bonprix en Zalando naar witt
jurkjes en overleg met de bruid over haar wensen. Bestel de
jurken en laat de bruid deze passen. Welke jurk wordt het?
Vraag of de bruidegom zelf een pak heeft.

Banketbakker
Bak een bruidstaart voor de bruiloft. Vraag hulp van een
ouder bij wie je thuis de taart mag bakken.
Zoek voorbeelden op internet zodat je weet hoe de taart
eruit moet komen te zien. Overleg over de kosten die
gemaakt moeten worden met de leerkracht.

Catering
Zorg voor wat lekkers te eten en te drinken. Maak een
boodschappenlijstje en bespreek met de leerkracht of jullie
dit halen of dat de leerkracht dit haalt. Advies: Ga voor een
gezond hapje zoals kaas, komkommer en tomaat omdat er
ook al taart is.

Juwelier
Maak twee trouwringen. Doe dit met een stukje ijzerdraad,
papier-maché en verf. Zorg ervoor dat je wel de goede maat
hebt voor je gaat verven. Je kunt eventueel de binnenkant
nog wat bijschuren.

Fotograaf en videograaf
Als fotograaf en videograaf maak je foto’s en film van de
bruiloft. Gebruik hiervoor in overleg met de leerkracht een
schoolcamera (let op: eigen apparatuur is niet toegestaan
i.v.m. de privacy). Bekijk op internet tips en voorbeelden van
mooie foto’s en filmpjes.

Bruidsmeisjes en bruidsjonkers
Deze kinderen loon twee aan twee vooruit op het bruidspaar.
Eventueel kunnen de kinderen ook bloemen vasthouden of
bloemblaadjes strooien.

Decoratiecrew
Bedenk leuke creaties die tijdens de crealessen uit te voeren
zijn. Tijdens de crealessen gaan jullie met de gehele klas
hiermee aan de slag. Bekijk enkele ideeën op pienterst en
maak een voorbeeld zodat je uit kunt leggen hoe deze
decoratie gemaakt moet worden.

Invitecrew
Bespreek met het bruidspaar wie er uitgenodigd worden en
maak een gastenlijst. Ontwerp en maak daarna de
uitnodigingen. Wat moet er allemaal op staan? Zorg dat de
uitnodigingen uitgedeeld worden.
Vraag eventueel ook de getuigen die het huwelijk officiëel
maken en maak hiervoor een getuigenbrief die ondertekend
kan worden.

Presentcrew
Maak bedankjes voor alle gasten die aanwezig waren tijdens
de bruiloft. Zoek voorbeelden op internet en ga daarna zelf
aan de slag.

