
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
24-04-2023 

Speeldernis 

Wij gaan op avontuur in de Speeldernis, lekker spelen en 

ravotten in de wildernis. Trek je buitenspeel schoenen en 

outfit maar aan, want we kunnen vies worden! 

MEENEMEN: Rugzak KLEDING: Trek kleding aan dat 
vies mag worden.  

Aventurijn   

Vakantie met elkaar  

 

NATUURPAD 
Woensdag 
26-04-2023 

Schelpenkunst 

Vandaag trekken we ons knutselschort aan en maken we 

de mooiste schelpenkunst. Wat kan je allemaal maken met 

schelpen?  

MEDEWERKERS: René is vrij  

 

CULTUURFABRIEK 
Vrijdag 
28-04-2023 

Vlinderhotel 

Zien jullie ook allemaal van die mooie vlinders buiten rond 

vliegen? Wij zijn heel benieuwd waar al die vlinders 

slapen? Vandaag maken we een mooi vlinderhotel voor de 

vlinders. Misschien blijven ze dan ook een nachtje in ons 

hotel slapen.  

MEDEWERKERS: René is vrij 

 

KONINGSDAG 
Donderdag 
27-04-2023 

Oranje boven 

Trek je oranje shirt maar aan… Vandaag is de Koning 

jarig! We wensen iedereen een fijne Koningsdag. 

SLUITINGSDAG: Vandaag zijn alle locaties van stichting 
Kwest gesloten.  

 

ONTDEKLAB  
Dinsdag 
25-04-2023 

Tie dye    

Hoe gezellig zijn die leuke gekleurde sokken? Vind je het 

leuk om van die sokken zelf te maken? Dan heb je geluk, 

want dat gaan we vandaag doen! Vind jij het nou ook leuk 

om een T-shirt te kleuren? Neem vandaag dan zelf een wit 

shirt mee. 

MEENEMEN: Eventueel een wit shirt  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

ONTDEKLAB 
Maandag 
01-05-2023 

Zeep maken  

Ook zo benieuwd hoe zeep wordt gemaakt? Daar gaan we 

vandaag achter komen, dan gaan we meteen ook heerlijk 

ruiken!  

Vandaag geen bijzonderheden   
 

Aventurijn  

Vakantie met elkaar  

 

CULTUURFABRIEK 
Woensdag 
03-05-2023 

Theater voorstelling 

Wij krijgen vandaag bijzonder bezoek van Kindertheater 

Kaboem. Zij spelen de interactieve voorstelling 'Het is 

maar een spelletje' voor ons. Dit kan niet anders dan een 

gezellig festijn worden! Wij hebben er zin in, we hopen 

jullie ook!  

Vandaag geen bijzonderheden 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Vrijdag 
05-05-2023 

Speurtocht 

Ben jij een goede speurneus? En weet jij alles te vinden? 

Ja? Dan hebben we jou nodig! Kom je ons helpen om alles 

te vinden? 

Vandaag geen bijzonderheden 

 

NATUURPAD 
Donderdag 
04-05-2023 

Lentekriebels  

We brengen een bezoek aan de boerderij. Ontdek welke 

dieren er allemaal leven en wat er op een boerderij 

gebeurd. We lunchen vandaag tussen de dieren hoe leuk 

is dat. 

KLEDING: Kaplaarzen aan! MEDEWERKERS: Kim is vrij 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Dinsdag 
02-05-2023 

Dagje strand   

Vandaag gaan we lekker naar het strand! Zijn jullie ook zo 

benieuwd of er schatten te vinden zijn op het stand? We 

gaan flink graven op zoek naar de schat!  

 

MEENEMEN: rugtas  
 


