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Piekfijne kerst - Sprotjes en Polderkikkers
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 bezoek aan Alpine Sports.
Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?
Kickergroetjes,
Agnita, Daisy, Justin, Mert, Rachel & Dana

Maandag 21 december
Kerstsokkendisco

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

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?
Spetterende Sportdag

Trek vandaag lekker je sportkleding aan! We maken er een sportieve
spetterende dag van vol winterse sporten en spellen! In de ochtend
gaan de Sprotjes naar het Lint voor de spetterende sportdag. De
Polderkikkers gaan in de uitdaging aan.
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Woensdag 23 december
Vandaag is de opvang op de locatie aan de Burgemeester van Gentsingel bij de Schipkikkers en de Kikkerdril
Creatieve kerstcreaties

Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen mooie kerststukjes maken samen. Ook
leuke versiersels in het kerstthema zijn welkom!
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
In verband met Kerstavond is 't Kickertje open tot 17.00 uur.
De geheime kamer van de kerstelf

Hé-hé-hé, Ho-HoHo! 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...
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!

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

Maandag 28 december
After Christmas dipjes

Kerst is alweer voorbij. We bereiden after Christmas dipjes met zoete aardappelfrietjes en
aardappeltwisters
Schaatsen
14.50 uur - 16.30 uur

Zwieren, zwaaien en glijden over het ijs! Speciaal voor ons is de Uithof afgehuurd. Met de Kickerbus
gaan we hiernaar toe. Trek vandaag warme sportkleding aan en neem je handschoenen mee. Heb je
zelf schaatsen of kan je deze lenen? Neem ze mee. Geef in de ochtend je schoenmaat door, zodat de
schaatsen alvast klaar staan en we snel het ijs op kunnen!

Dinsdag 29 december
Sneeuwpop-pizza

Superleuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Ze zijn ook nog eens mega lekker!
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
Vandaag is de opvang op de locatie aan de Burgemeester van Gentsingel bij de Schipkikkers en de Kikkerdril
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
In verband met Oudejaarsavond is 't Kickertje 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
Nieuwjaarsdag: Een gelukkig nieuwjaar!

