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Piekfijne kerst - Barracuda's, Salamanders en
Vissticks
Ho-Ho-Ho allemaal!
Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te
sparen… We pimpen onze Kerstsokken, gaan rocken op onze sokken tijdens
het Kerstsokkenbal, maak de leukste foto's met de Kerstbooth en brengen een
bezoekje aan de geheime kamer van de Kerstelf.
Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?
Kickergroetjes,
Hugo, Gert Jan, Melany, Ouafae, Jerney en Anoeska

Maandag 21 december
IJssculpturen

Hoe wordt ijs gemaakt? Waarom is ijs zo helder? Voordat we beginnen
met het maken van de sculpturen krijgen we een instructievideo en
proefjes te zien, waarmee je antwoord krijgt op deze en meer vragen.
Daarna kan je in tweetallen kiezen welk sculptuur je gaat maken en
hiermee aan de slag gaat!
Neem vandaag handschoenen mee. Deze heb je nodig voor het maken
van de ijssculpturen.
De geheime kamer van de kerstelf

Hé-hé-hé, Ho-ho-ho! Deze kerstelf steelt zomaar een cadeau! We gaan
op zoek naar de geheime kamer en proberen het magische kistje van
de elf te openen! Hopelijk lukt het ons op tijd...

Dinsdag 22 december
Kerstkristallen proefje

Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak hangen ze in de
kerstboom, of gewoon gezellig ergens in huis. Wij gaan deze namaken
en doen hier een gaaf proefje mee! We laten hier namelijk kristallen op
groeien. Doe je mee?
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Kerstmuziek bingotime!

Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden
platen gedraaid! De spanning van de traditionele bingo, maar dan met muziek! Weet jij de artiest en de
titel van het nummer dat voorbij komt?
Maak je eigen kerstboom van hout.

Maak je zelfgemaakte kerstboom van hout. Versier je boom met slingers, ballen en glitters!

Woensdag 23 december
Sneeuwschudhuisje

We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de sneeuw naar beneden
komt vallen. Binnenin maken we een winterlandschap. Schudden maar!
Winterdans

Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Denk aan dwarrelende sneeuwvlokjes, rollende
sneeuwballen en glijdende schaatsen. Wij gaan proberen om dit allemaal na te doen. Samen maken we
van al deze bewegingen een vrolijke winterdans.
Sneeuwpop bowlen

Bowlen met sneeuwpoppen! Samen maken we deze grappige sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

Vrijdag 25 december
Vandaag zijn al onze locaties gesloten. Prettige Kerstdagen! Geniet van elkaar.

Donderdag 24 december
Kindercentrum 't Kickertje is vandaag tot 17:00 uur open.
Elfensnot in een pot

Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen het in
een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.
De sneeuwpop zegt...

De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo snel mogelijk "tinge-linge-ling" te
roepen! Wie is de laatste? Hij of zij is af..!

Maandag 28 december
Let's freeze

Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij
proberen het!
Sneeuwpop-pizza

Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn
ze ook nog eens mega lekker!
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Dinsdag 29 december
Gezonde bonbons maken

Wij zijn dol op lekkere dingen. We gaan weer kokkerellen.
Spetterende Sportdag

Sportkleding en gymschoenen aan! Op naar de gymzaal waar de gymzaal is omgetoverd tot winters
sportparadijs. zo zijn er vandaag heel bijzondere sneeuwballen in de gymzaal. Wat zullen we nog meer
allemaal beleven?

Woensdag 30 december
Kei-lekkere kindercocktail

Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken zijn cocktails voor grote
mensen.. Maar deze niet! Wij maken deze lekkere drankjes met verschillende ingrediënten zoals
cranberry- en granaatappelsap. Proost!
Wensenritueel

We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar
het beste wensen, toch? Welke wensen zouden mensen kunnen hebben? En kunnen we samen wensen
dat dit uitkomt?
Magisch melkexperiment

Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij!
Spektakel verzekerd!

Donderdag 31 december
Kindercentrum 't Kickertje is vandaag tot 17:00 uur open.
Vuurwerk sportspektakel

Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de 8 sportieve spellen van de afsteekkaart en
verdien je Vuurwerk-Verklaring
Oudejaarsmiddag

Samen bereiden we lekkere hapjes. We maken er een gezellige oudejaarsmiddag van met spelletjes en
muziek! En proosten we op een goed uiteinde en een mooi nieuw jaar!

Vrijdag 1 januari
Fijne Jaarwisseling!!!
Vandaag zijn al onze locaties gesloten. Een heel gezond en liefdevol 2021 gewenst!

