
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

MERRY CHRISTMAS 
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen jullie fijne feestdagen! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Druivenstraat 

Kwest in de feeststemming! 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Druivenstraat gesloten. U 

kunt extra opvang aanvragen bij een andere locatie van 

BSO KwestKids. Kijk voor de programma's van deze 

locaties op onze site. 

 

 

NATUURPAD 
Vrijdag 
30-12-2022 

BINGO! 

Trek je warme kleren aan! Vandaag gaan we een frisse 

neus halen tijdens een winter speurtocht. Speur jij mee? 

We sluiten de speurtocht af met heerlijke zelfgemaakte 

tomatensoep. Mmm… 

 

Geen bijzonderheden.  

 

ONTDEKLAB 
Donderdag 
29-12-2022 

LEGOLAND 

Kom je mee?! Vandaag reizen we af naar LEGOLAND! 

Samen bezoeken we de attractie en beleven we ons eigen 

LEGO avontuur! Kom spelen, leren en bouwen in alle 

coole zones van LEGOLAND!  

TIJD: Graag om 9.00 uur aanwezig zijn. Rond 16:30 uur 
zijn wij weer terug bij de BSO. MEDEWERKERS: Silvia 
afwezig 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
27-12-2022 

Verven op een andere manier 

Wist je dat je verf op verschillende manieren kan 

gebruiken? Dat ga je vandaag ervaren… We gaan verven, 

maar op een andere manier dan je gewend bent! Laten we 

beginnen. Ook is het vandaag Pyjama-dag op de BSO. 

MEENEMEN: Pyjama MEDEWERKERS: Silvia afwezig 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

ONTDEKLAB 
Maandag 
02-01-2023 

Schaatsen 

Vandaag gaan we iets heel leuks doen, we gaan namelijk 

schaatsen. Bij BSO KwestKids, SVH staat een heuse 

kunststof schaatsbaan! Samen gaan we schaatsen, glijden 

en ontdekken dat je ook kunt schaatsen op kunststof. Ook 

is er de mogelijkheid om je lasergame skills te ontdekken. 

MEENEMEN: Je mag je eigen schaatsen meenemen, 
maar er zijn ook schaatsen aanwezig! 

Druivenstraat 

Kwest in de feeststemming! 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Druivenstraat gesloten. U 

kunt extra opvang aanvragen bij een andere locatie van 

BSO KwestKids. Kijk voor de programma's van deze 

locaties op onze site. 

 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Vrijdag 
06-01-2023 

Let's Dance 

Schud alles maar lekker los, want vandaag gaan we onze 

dansmoves laten zien! Wisten jullie dat dans een vorm van 

kunst is?! Er komt een dansjuf langs om samen met jullie, 

jullie dans skills te ontdekken!. 

 

Geen bijzonderheden.  

 

KOOKSTUDIO 
Donderdag 
05-01-2023 

Nieuwjaarsfeestje 

Het is tijd voor een nieuwjaarsfeestje. Hierbij horen 

natuurlijk allerlei lekkere hapjes. Samen gaan wij deze 

hapjes maken. Ben je er klaar voor om je kookskills te 

laten zien?! 

TIJD: Lieve ouders, tussen 16.30 en 17.30 uur zijn jullie 
welkom om de gemaakte hapjes en drankjes te komen 
proeven! 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
03-01-2023 

Movie time! 

Vandaag gaan we gezellig met zijn allen een film kijken!  

Welke film we gaan kijken blijft nog even een verassing! 

Van wat voor films houd jij? Verwonder en laat je verassen 

tijdens het kijken van de film! 

Geen bijzonderheden. 


