
 

 

 

Talenten van Kwest 

 
12 juni t/m 7 juli  

 

 Iedereen heeft zo zijn eigen talenten. Kan jij 

bijvoorbeeld heel mooi gitaar spelen, ren je 

net zo snel als een cheeta of schilder je de 

mooiste portretten? Waar jouw talent ligt kun 

je tijdens dit thema gaan ontdekken!  

 

   

De koudste periode van het jaar is weer 

aangebroken! Dus trek snel je winterjas aan 

en doe je sjaal aan, we gaan naar buiten! 

Maak jij een eigen triatlon of speel je goed 

hockey? Heb je buiten ook gezien hoe 

talentvol vogels zijn? Kijk maar eens hoe ze 

hun nestje bouwen.  

 

 

 Ben jij goed in koken of maak je liever een 

lekkere smoothie? Wie weet proef jij wel wat 

er in de smoothie zit? 

Weet jij ook wat een topsporter eet? Schrijf 

maar eens op wat je denkt en maak hier een 

lekker recept mee.  

 

 

   

Tijdens de Special Olympics zijn er veel 

verschillende sporten om je talent te 

ontdekken. Judo, korfbal, handbal en 

bijvoorbeeld dansen… het komt allemaal aan 

bod. Welke sport doe jij en kan je je vrienden 

een workshop daarin geven? 

 

 In de winter vriest het vaak en soms valt er 

zelfs sneeuw! Ontdek jouw talent door zelf op 

onderzoek te gaan hoe je sneeuw kan maken. 

Ga aan de slag als echte ijsmeester met jouw 

ijssculptuur.  

 

 

 

 

Week 24       12-06 t/m 16-06 

 

Week 25       19-06 t/m 23-06 

 

Week 26       26-06 t/m 30-06 

 

Week 27       03-07 t/m 07-07 

Ma Sport en spel academy Ma Natuurpad Ma Ontdeklab Ma Cultuurfabriek 

Di Kookstudio Di Sport en spel academy Di Natuurpad Di Ontdeklab 

Wo Cultuurfabriek Wo Kookstudio Wo Sport en spel academy Wo Natuurpad 

Do Ontdeklab Do Cultuurfabriek Do Kookstudio Do Sport en spel academy 

Vr Natuurpad Vr Ontdeklab Vr Cultuurfabriek Vr Kookstudio 

Omdat we het belangrijk vinden dat ons activiteitenaanbod aansluit bij de ‘Skills’ van onze kinderen, kan van bovenstaande planning worden afgeweken. 


