
CENTRUM THEMA'S speelweek  KERST 

 3-6 jaar 6-12 jaar 

Autonoom Internaat Strombeek-Bever Zalig KerstBeest   Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Romeinse steenweg 552 
Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

  Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

1853 Strombeek-Bever   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld? 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

    

    

Spectrumschool Campus Deurne Zalig KerstBeest   Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Ruggeveldlaan 496 
Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

  Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

2100 DEURNE   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld? 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

    

    

EDUGO CAMPUS DE BRUG Zalig KerstBeest LEGO XXL Xmas Xpert 

Game Master (sport en spel) 
Eksaarderijweg 24 Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

  Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
9041 GENT (OOSTAKKER)   Heb je ooit al 4 op een rij, 

ganzenbord,… in het echt gespeeld?     



  

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

  

shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

Basisschool De Heffel Zalig KerstBeest 
  

Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Vlierbeeklaan 1 
Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

3010 Kessel-lo   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld? 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

    

    

KTA1 Zalig KerstBeest 
  

Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Vildersstraat 28 
Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

3500 Hasselt   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld? 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

    

    

VTI Brugge Zalig KerstBeest 
  

Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Boeveriestraat 73 Liedjes zingen, de leukste 
kerstboom maken, 

feestelijke hapjes en alles 

Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

8000 Brugge   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld?     



  

versieren. Het wordt een 
magische week vol 

verassingen. Natuurlijk 
sluiten we af met een groots 

kerstfeest! 
  

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

Basisschool Park Zalig KerstBeest   Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Eikstraat 8 
Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

  Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

9300 AALST   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld? 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

    

    

De Puzzel Zalig KerstBeest   Xmas Xpert 
Game Master (sport en spel) 

Leuvensesteeenweg 41 
Liedjes zingen, de leukste 

kerstboom maken, 
feestelijke hapjes en alles 
versieren. Het wordt een 

magische week vol 
verrassingen. Natuurlijk 

sluiten we af met een groots 
kerstfeest! 

  Is de Kerstman de enige 
Kerst expert of worden 
jullie zijn nieuwe TOP 

helpers. Maak een Kerst 
shirt, je eigen kaarsen, 
hapjes, een eigen Xmas 
song een leuke mockail 

en help de Kerstman om 
er een onvergetelijk 
feest van de maken. 

2800 MECHELEN   Heb je ooit al 4 op een rij, 
ganzenbord,… in het echt gespeeld? 

Deze week spelen we elke dag 1 
gekend gezelschapspel in het groot. 

En jij vormt een pion op ons 
levensgroot spelbord. Met veel 
verbeelding maken we ook ons 

eigen spel! Let the games begin! 

    

    

 


