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Piekfijne kerst - Lekkerbekken, Alligators en
Piranha's
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 Kerstsokkendisco en brengen een bezoekje aan de geheime kamer van de
Kerstelf en Alpine Sports. Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te
vinden in dit Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?
Kickergroetjes,
Donna, Jeffrey, Natasja, Laura, Nancy, Nashwa en Priya

Maandag 21 december
IJssculptuur

Hoe wordt ijs gemaakt? Waarom is ijs zo helder? 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 je warme handschoenen mee! Deze heb je nodig voor je
ijssculptuur maken.
Sneeuwpop-pizza

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

Dinsdag 22 december
Kerstmuziek bingotime!

In plaats van getallen die voorbij komen worden kerstnummers
gedraaid! Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij
komt?
Kerstig Sport Spektakel

Met kinderen van andere BSO's hebben we een tof Kerstig sport
spektakel. Sportkleding aan en gaan met die banaan! Welke yell verzin
je met jouw team? Maak samen bij de fotobooth een spetterende
teamfoto!
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Woensdag 23 december
De geheime kamer van de kerstelf

We gaan op zoek naar de geheime kamer. Lukt het ons op op tijd het magische kistje van de elf te
openen?!
Iglo ijs games

Tijd voor een echt winters potje golf of curling. Krijgen jullie de bal in de iglo met de handschoenclub?
Begin maar snel!

Donderdag 24 december
In verband met Kerstvavond is 't Kickertje vandaag open tot 17.00 uur
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!
Kerstsokkendisco

We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer op je zelfgepimpte kerstsokkendisco! Karaoke en
just dance mag ook niet bij de kerstsokkendisco ontbreken!

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

Maandag 28 december
After Christmas dipjes

Kerst is alweer voorbij. We bereiden lekkere after Christmas dipjes met zoete aardappel frietjes en
twisteraardappels.
Winters Feestje

Trek vandaag warme sportkleding aan, neem je handschoenen mee en om vandaag op de fiets.

Dinsdag 29 december
Alpen kwartet

Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in een coole ren variant. Verzamel jij de
meeste gletsjers of wintersporten?
De Grote Karaoke-show

Alle liedjes tijdens de Après ski spelen geoefend? Of gewoon zin in een gave karaoke show?! Waar is dat
feestje? Hier is dat feestje!
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Woensdag 30 december
Levend Party & Co Wintereditie

Ken jij het spel Party & Co? Dit keer gaan we het levensgroot spelen. En niet in de 'gewone' variant,
maar in de wintereditie!
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
In verband met Oudejaarsavond is 't Kickertje vandaag open tot 17.00 uur
Vuurwerk sportspektakel

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

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

