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FamilyBonding Kerstspel 
Welkom b� het FamilyBonding Kerstspel van BOOSTKIDS! 

W� hebben dit Kerstspel ontwikkeld omdat w� iedereen een geweldige kerst
gunnen, waarin we het gevoel van samenz�n ervaren. Ook na de kerst is
investeren in onze dierbaren van groot belang om met t�d en aandacht voor
elkaar en samen te z�n. Met ons FamilyBonding programma voor het hele gezin
wordt er t�d en ruimte gemaakt voor ieder lid van het gezin, om op deze manier
dichter b� elkaar te komen, meer connectie met elkaar te voelen en een meer
harmonieus gezin te vormen.

Op www.boostkids.eu vind je al ons aanbod.
 
Kerst is een t�d dat we met elkaar samen z�n en echt even de t�d nemen voor elkaar
en onze dierbaren. BOOSTKIDS heeft dit Kerstspel ontwikkeld om nog meer
diepgang en connectie te creëren met het gezin of de hele familie. Het Kerstspel van
BOOSTKIDS is leuk, leerzaam, vernieuwend en zorgt ervoor dat we echt even t�d
nemen voor elkaar.
W� wensen jullie een hele mooie kerst toe. 

Heel veel liefs,
  
het BOOSTKIDS team



Het spel 

3 bestaande voorwerpen, zoals een auto, of een lamp
3 emoties met behulp van symbolen die je zelf mag kiezen
3 eigenschappen met behulp van symbolen die je zelf mag kiezen 3 kleuren (of
meer)

Uitleg 

Iedereen mag op hetzelfde moment een lid uit het gezin/familie omschr�ven door
het onderstaande te tekenen:

Je hebt 5 minuten om het bovenstaande te tekenen. Nadat iedereen klaar is met
tekenen, vertel je elkaar om de beurt wat je hebt getekend. Ook vertel je waarom je
deze dingen hebt getekend.

Dus b�voorbeeld: er is onder andere een grote golf getekend, en een hartjes
symbool. Dan kan dit van alles betekenen. Degene die het getekend heeft kan
uitleggen dat de grote golf staat voor de hoeveelheid energie en levenslust en het
hartjes symbool staat, voor hoe lief de ander alt�d is. 



"Als ondernemende moeders
hebben w� met zorg en liefde het 

 Kerstspel gecreëerd voor ouders en
hun kinderen."
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Wil je meer weten over ons platform?
Mail ons via info@boostkids.eu 
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