
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
24-04-2023 

Klimmen en klauteren 

Kan jij net zo goed klimmen als een tijger of net zo hard 

rennen als een antilope? Laten we het uittesten in de 

Speeldernis! Hier worden de kinderen uitgedaagd om te 

klimmen, te rennen, te bouwen, te sjouwen en vies te 

worden.  

KLEDING: Doe kleding aan die vies mag worden en neem 
een schone set kleding mee. 

Druivenstraat 

Kwest ontdekt het dierenrijk! 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

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 
28-04-2023 

Zelfverdediging 

De dieren die in het wild leven zijn altijd op hun hoede, 

want het kan zomaar zijn dat zij aangevallen worden door 

hun vijand. Ze hebben skills om zichzelf te kunnen 

verdedigen! Hoe zit het met jouw zelfverdediging skills?! 

Vandaag gaan wij dit testen bij Defence Academy! 

MEENEMEN: Sportkleding MEDEWERKERS: Maaike 
afwezig. 

 

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.  

 

NATUURPAD 
Dinsdag 
25-04-2023 

Kijk, voel en ervaar! 

Bewonder unieke dieren van wel heel dichtbij. Vandaag 

komen wij meer te weten over verschillende reptielen. 

Exotus Serpenti zal namelijk langskomen met haar 

reptielen. Als je het durft kan je ze misschien wel aaien of 

aanraken?! Spannend… 

Vandaag geen bijzonderheden.  



 

 

 

 

 

 

  

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
01-05-2023 

Kriebelbeestjes 

Kriebeldiertjes, ze zijn misschien niet heel schattig, maar 

wel heel nuttig! Vandaag ontdekken wij meer over 

kriebelbeestjes. Wat zijn kriebelbeestjes en wat voor 

functie hebben deze kriebelbeestjes? Laten we er samen 

meer over te weten komen! 

MEDEWERKERS: Maaike afwezig. 

Druivenstraat 

Kwest ontdekt het dierenrijk! 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
03-05-2023 

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. 

 

 

KOOKSTUDIO 
Vrijdag 
05-05-2023 

Dierenpannenkoeken 

Maak jij een beer, een leeuw of toch liever een vis?! 

Vandaag maken wij onze eigen dierenpannenkoek en 

versieren wij deze helemaal hoe jij het wilt! 

MEDEWERKERS: Maaike afwezig. 

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
04-05-2023 

Natuurhistorisch  

Ooit oog in oog gestaan met een tijger? Of een potvis van 

30.000 kilo zonder vlees bekeken? In het Natuurhistorisch 

Museum Rotterdam kan het! Vandaag ontdekken wij meer 

over de historie van alle verschillende soorten dieren!  

Ben jij er klaar voor?! 

TIJDEN: Vertrek 12:30 uur, terugkomst rond 16:30 uur. 
MEDEWERKERS: Maaike afwezig. 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
02-05-2023 

Fantasiedieren 

Droom jij wel eens over een dier? En is dit dan een echt 

dier of een fantasiedier? Heeft die een groot hoofd of toch 

klein? Een kort lichaam of een lang lichaam? Vandaag 

maken wij ons eigen fantasiedier! Laat jouw fantasie en 

creativiteit maar in de vrije loop! 

MEDEWERKERS: Maaike afwezig. 


