
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

KERST  
Maandag 
26-12-2022 

2de kerstdag  

Wij wensen jullie fijne feestdagen!  

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Aventurijn  

Feeststemming  

 

ONTDEKLAB 
Woensdag 
28-12-2022 

Lavalamp  

Vandaag gaan wij proberen een lavalamp te maken, maar 

hoe gaan we dit doen? We willen zeker ook een lichtje 

erbij en ook natuurlijk heel veel kleuren, wat een feest!   

Geen bijzonderheden vandaag.  
 
 
  

 

KOOKSTUDIO 
Vrijdag 
30-12-2022 

Oudjaarfeest 

De laatste vrijdag van 2022. Die sluiten we feestelijk af. 

We duiken de keuken in en maken van verschillende 

producten een knal maaltijd om het jaar mee af te sluiten.  

Dus trek je schort maar alvast uit de kast!  

KLEDING: Schort 
MEDEWERKERS: Mariëlle is vandaag vrij. 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
29-12-2022 

Silentdisco 

Disco, maar dan anders. Ervaar de muziek via een 

koptelefoon en laat je beste dansmoves de vrije loop. 

Verzinnen jullie alvast wat verzoeknummertjes? Dan wordt 

het vast een groot feest.  

KLEDING: Disco outfit  
 

 

CULTUURFABRIEK  
Dinsdag 
27-12-2022 

Bingo 

Laat de kaarten maar over de tafel gaan en de balletjes 

maar rollen, wij gaan een BINGO doen! Wie roept er als 

eerste bingo en welke prijsjes zullen jullie kunnen winnen?  

Geen bijzonderheden vandaag.  
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

KOOKSTUDIO  
Maandag 
02-01-2023 

Nieuwjaarsfeest!  

Kom in je mooiste outfit naar ons nieuwjaarsfeest! 

Vandaag bakken we van alles met elkaar. Om in de 

middag uit te serveren aan de ouders. U bent van harte 

welkom vanaf 4 uur op locatie Dijkvogels 

LET OP! Alle kinderen kunnen opgehaald worden bij BSO 
KwestKids, Dijkvogels KLEDING: Trek je mooiste outfit 
aan.  
 

Aventurijn 

Feeststemming 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Woensdag 
04-01-2023 

Lasergame 

Rek en strek je maar goed uit deze ochtend, want vandaag 

gaan we lasergamen! Zorg jij dat je niet geraakt wordt? En 

uiteraard zoveel mogelijk van het andere team uitschakelt! 

Dit wordt een leuke game. 

KLEDING: Trek een makkelijke outfit aan 

 

NATUURPAD 
Vrijdag 
06-01-2023 

Speurtocht 

Wie is de beste speurneus van Maasdijk. Vind jij op welke 

plek de ijsbeer is? Hij zit elke keer ergens anders verstopt.  

Het was erg koud en nat buiten… We hebben er foto's van 

gemaakt en hij zit nu lekker warm binnen.  

Geen bijzonderheden vandaag.  
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
05-01-2023 

Turnen  

Handstand, radslag, spagaat, split, salto. Dat zijn allemaal 

turnoefeningen. Juf Robin gaat ons wat oefeningen leren 

als je het aan durft! 

Dan hebben we ook nog een super tof spel in de gymzaal. 

MEENEMEN: Gymschoenen KLEDING: Een makkelijke 
outfit 
 

 

ONTDEKLAB  
Dinsdag 
03-01-2023 

IJssculpturen 

Natuurlijk heeft iedereen ooit wel eens een sneeuwman 

gemaakt, maar hoeveel kinderen kunnen nou zeggen dat 

ze een ijssculptuur gemaakt hebben? IJssculpturen maken 

klinkt misschien ingewikkeld, maar je zal je verbazen over 

wat je allemaal kan maken zonder ervaring! 

Geen bijzonderheden vandaag.  
 


