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Piekfijne kerst - Brulkikkers, Kermits, Kikkervisjes en
Stekelbaarsjes
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 en brengen een bezoekje aan Alpine Sports.
Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?
Kickergroetjes,
Daniëlle, Helen, Marian, Petra, Sabrina & Wendy

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!
Winterdans

Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Samen maken
we winterse bewegingen en dansen we een vrolijke winterdans.

Dinsdag 22 december
Kerstsokken: pimp je sok

Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok
tot een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!
Kerstsokkenbal

We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je
Kerstsokken van stal: het is tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!
Ritje in de paardentram

Helaas waren er geen rendieren beschikbaar, maar dit is wel een heel
tof alternatief. Wij bewonderen Den Hoorn vanuit een gezellig
versierde paardentram!
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Woensdag 23 december
Creatieve kerstcreaties

Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! Samen maken we mooie kerststukjes. Ook leuke
versiersels in het kerstthema zijn welkom! Kerststukjes staan niet alleen mooi, het ruikt ook heel
lekker!
Kerstafettespelen

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? Een
donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de rendierrun en nog meer!

Donderdag 24 december
Vandaag is 't Kickertje tot 17.00 uur open.
Jingle bell hike

Jingle bells, jingle bells, jingles overal! Lukt het ons een kerstliedje te spelen met muziekinstrumenten
die we maken van natuurlijk materiaal?
Gezonde kerstkransjes

Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik te voorkomen, maken we de gezonde
variant met banaan en havermout! Super lekker én leuk om in de kerstboom te hangen.

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

Maandag 28 december
Spetterende sportdag

Trek vandaag lekker je sportkleding aan! We maken er een sportieve spetterende dag van vol winterse
sporten en spellen! Op naar de grote gymzaal in Den Hoorn! Als aandenken maken we een spetterende
teamfoto.
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.

Dinsdag 29 december
Sleeën en springen bij Alpine!
11.00 uur tot 12.00 uur

Warme sportkleding en handschoenen aan! Op naar het winterdorp Alpine Sports! Hier roetsjen we
van de berg aan en springen we volop in de lucht!
Sneeuwpop-pizza

Superleuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Ze zijn ook nog eens mega lekker!
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Woensdag 30 december
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..!
Sneeuwpopsquishy

Squishies: de enorm populaire speeltjes! Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf te maken. Wij
maken er eentje in winterse sferen: een sneeuwpopsquishy!

Donderdag 31 december
Vandaag is 't Kickertje tot 17.00 uur open.
Versier je kaars

Versier een kaars met daarop je eigen tekening! Zo is elke kaars uniek.
Let's freeze

Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam bevroren; hoe zou dat eruit zien?

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

