
Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Zaterdag 19 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur KUBB 

Krijg jij de koning omver?  

Dan ben jij de ster! 

 

Verzamelen 

voor Skik 

Welkom allemaal en leuk dat je ons recreatieprogramma voor de kerstvakantie leest.  

 

Zoals jullie weten leven we op dit moment in een rare tijd. We hebben daarom ook een 

aangepast programma voor jullie gemaakt die jullie deels zelf kunnen gaan uitvoeren. 

Jullie hebben een Witterzomer tasje meegekregen. Hierin vinden jullie de knutsel  

spullen, uitleg en de speurtocht. Op de volgende bladzijdes kunnen jullie vinden  

wanneer we welke activiteit gaan doen!  

 

We wensen jullie heel veel plezier en hopen jullie te zien bij de activiteiten die we wel 

samen kunnen doen! 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Zondag 20 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur Swinxs spelen              

Met deze spellen hebben we veel plezier en is er 

voor iedereen een hoop vertier!  

 

Verzamelen 

voor Skik 

Maandag 21 december 

Tijd Activiteit Waar 
Op eigen  

gelegenheid  

 

Knutsel Frutsel 

Schreeuw het maar van de daken, we gaan  

een kerstboom maken!  In je tasje vind  

je de knutsel en uitleg!  

 

In je eigen  

accommodatie 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Dinsdag 22 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur Levend mastermind   

Weet jij welke kleur waar moet?  

Dan weet je zeker dat je het super goed doet!  

Verzamelen 

voor Skik 

Woensdag 23 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur Levend kwartet 

Weet jij welke kleur waar moet?  

Dan weet je zeker dat je het super goed doet!  

Verzamelen 

voor Skik 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Donderdag 24 december 

Tijd Activiteit Waar 
Op eigen  

gelegenheid  

 

Sneeuwvlokken raam versiering   

Eerst knippen of eerst vouwen?  

Kun jij het nog onthouden?  

In je tasje vind je de knutsel en uitleg!  

 

Eigen  

accommodatie 

Vrijdag 25 december (1e kerstdag) 

Tijd Activiteit Waar 
Op eigen  

gelegenheid  

 

Knutsel frutsel      

Hutsel de frutsel, maak jij ook een mooie winterse 

knutsel? In je tasje vind je de knutsel en uitleg!  

Eigen  

accommodatie 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Zaterdag 26 december (2e kerstdag) 

Tijd Activiteit Waar 
Op eigen  

gelegenheid  

 

Winters speuren     

Er wordt goed gezocht tijdens deze winterse  

speurtocht. In het tasje vinden jullie de speurtocht  

en uitleg! 

Eigen  

accommodatie 

Zondag 27 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur Skik in Skik 

We gaan verschillende spellen in de  

speeltuin spelen! Niemand zal zich hier ook  

maar een seconde vervelen! 

 

Verzamelen 

voor Skik 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Maandag 28 december 

Tijd Activiteit Waar 
Op eigen  

gelegenheid  

 

Winters plezier met papier 

Schreeuw jij het al van daken, we gaan  

vandaag iets heel moois maken!  

In je tasje vind je de knutsel en uitleg!  

 

Eigen  

accommodatie 

Dinsdag 29 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur Winter cup 

Hup, hup, hup, wie wordt de winnaar  

van de Winter cup?  

 

Verzamelen 

voor Skik 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Woensdag 30 december 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur  

 

Memory 

Eens zien of jullie deugen, bij dit spel draait het om 

je geheugen! 

 

 

Verzamelen 

voor Skik 

Donderdag 31 december 

Tijd Activiteit Waar 
Op eigen  

gelegenheid  

 

Knutsel frutsel 

Hutsel de frutsel, maak jij ook een mooie vuurwerk 

knutsel? In je tasje vind je de knutsel en uitleg!  

 

 

Eigen  

accommodatie 



Recreatie programma  
Kerstvakantie 2020 

Zaterdag 2 januari 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur  

 

Ren je rot 

Rennen en onthouden, ga jij het volhouden?  

 

 

Verzamelen 

voor Skik 

Zondag 3 januari 

Tijd Activiteit Waar 
15.30 uur Swinxs spelen 

Met deze spellen we veel plezier en is er voor  

iedereen een hoop vertier! 

 

Verzamelen 

voor Skik 


