ACTIVITEITEN KICKMEE! SEPTEMBER
Opgeven via www.kickmee.nl
De vakantie is alweer voorbij, wat ging het snel hè…
Jammer dat de vakantiepret voorbij is maar super cool dat je weer mee kunt doen met de
activiteiten van Kickmee!
We hebben al heel wat leuke activiteiten in petto en zoals jullie van ons gewend zijn is het
natuurlijk GRATIS.
Wij gaan er weer een super jaar van maken, nou eigenlijk een TOP jaar want Kickmee!
bestaat dit jaar alweer 5 jaar dus reden voor een feestje!!!
Zien we jou ook weer bij onze leuke activiteiten?!
Geef je snel op want vol = vol.
Woensdag 11 September: Let’s PARTY
Kom jij ons helpen met het maken van een te gekke slinger voor ons jubileum feest?
We zouden het super leuk vinden als jij ons met jouw creativiteit komt helpen!
Want hoe te gek is het dat we straks onze eigen KICKMEE! slinger hebben?!
Jij komt toch ook? Geef je maar snel op!
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Aanvang: 14.45 - 15.45 uur
Zondag 15 September: Floralia
Jij komt toch ook naar de beregezellige “Floor markt”. Hopelijk zien wij jou op onze gezellige
kraam. Dit jaar bestaat Kickmee! 5 jaar en dat willen we vieren. We verkopen daar heerlijke
jubileumkoeken dus neem je vader, moeder, opa, oma, oom, tante en de buurvrouw mee
zodat wij heel veel koeken kunnen verkopen om voor jullie weer leuke GRATIS activiteiten te
kunnen organiseren, we willen namelijk extra uitpakken dit jaar! Ook kun je bij onze kraam
een speurtocht ophalen en zijn er te gekke prijzen te winnen! En natuurlijk kun je ook je
antwoordstrookje uit onze jubileumkrant vandaag bij ons inleveren.
Je hoeft je niet op te geven hoor als je naar de Floralia komt, we hopen natuurlijk zoveel
mogelijk kinderen te zien deze dag! Zegt t voort!!!
Vrijdag 20 September: Kriebelbeestjes met IVN
Hé wat kriebelt daar? Kriebelbeestjes vind je overal, op het raam, in de lucht, tussen bomen
en zelfs onder stoeptegels. Samen met iemand van IVN (Instituut Voor Natuureducatie en
duurzaamheid) gaan we op zoek naar kriebelbeestjes, kun jij ze vinden, weet je wat ze eten
en hoe ze leven? Vandaag gaan we er van alles over leren. Dus zet je speurneus op en
meld je aan!
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Aanvang: 14.45-15.45 uur
Vrijdag 27 September: Spelletjes Middag
Vanmiddag wordt het een dolle, gezellige boel. Er staan verschillende spelletjes klaar voor
jong en oud. Zoals bijvoorbeeld ‘twister’ of ‘ Ben ik een aap’ en vele andere spelletjes. Dus
heb jij zin in een gezellige middag samen met je vriendjes/vriendinnetjes?! Geef je dan NU
op!
Leeftijd: 4 jaar Aanvang:
14.45-15.45 uur

