
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
24-04-2023 

Jachtseizoen 

Lukt het jouw groepje om, net als op TV, uit de handen te 

blijven van jullie achtervolgers?  

We spelen het spannende spel Jachtseizoen. 

Vandaag geen bijzonderheden.  

Dijkvogels  

Vakantie met elkaar  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Dijkvogels gesloten. U kunt 

extra opvang aanvragen bij een andere locatie van BSO 

KwestKids. Kijk voor de programma's van deze locaties op 

onze site. 

 

 

 
 
 

 

OPVANG BIJ… 
Vrijdag 
28-04-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Dijkvogels gesloten. U kunt 

extra opvang aanvragen bij een andere locatie van BSO 

KwestKids. Kijk voor de programma's van deze locaties op 

onze site. 

 

 

 

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: Wit shirt en/of witte sokken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
01-05-2023 

2Sur5 

Vandaag gaan wij met alle 8+ locaties naar 2sur5. Trek je 

oudste kleren en schoenen aan, want vandaag word je 

echt vies! We gaan door de modder, het water en de lucht 

in. Test vandaag je survival skills!  

TIJD: 8.45 uur aanwezig zijn! MEENEMEN: Rugtas met: 
schone set kleren, droge schoenen en een handdoek. 
 

Dijkvogels 

Vakantie met elkaar  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
03-05-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Dijkvogels gesloten. U kunt 

extra opvang aanvragen bij een andere locatie van BSO 

KwestKids. Kijk voor de programma's van deze locaties op 

onze site. 

 
 

 

OPVANG BIJ… 
Vrijdag 
05-05-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Dijkvogels gesloten. U kunt 

extra opvang aanvragen bij een andere locatie van BSO 

KwestKids. Kijk voor de programma's van deze locaties op 

onze site. 

 
 

 

ONTDEKLAB 
Donderdag 
04-05-2023 

Speksteen maken 

Ook zo benieuwd hoe speksteen wordt gemaakt? Daar 

gaan we vandaag achter komen. We gaan raspen, vijlen 

en schuren totdat we een mooie hanger hebben.  

Vandaag geen bijzonderheden  

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Dinsdag 
02-05-2023 

Dagje strand   

Vandaag gaan we lekker naar het strand en de zee. 

Trotseer de golven met een echte MEGA sup of kan jij 

beter op je eigen surfplank staan. Vandaag testen we jullie 

surf-skills.  

KLEDING: Zwemkleding. MEENEMEN: Handdoek, rugtas. 


