
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

2e KERSTDAG 
Maandag 
26-12-2022 

Merry X-mas 

Een fijne 2e kerstdag! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Hoeksteen 

Feest  

 

OPVANG BIJ…  
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 
Vandaag is BSO KwestKids, Hoeksteen 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…  
Woensdag 
30-12-2022 

Opvang nodig? 
Vandaag is BSO KwestKids, Hoeksteen 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 
Donderdag 
29-12-2022 

Circus 

Heb je ooit al een keer op een bal gelopen en aan 

acrobatiek gedaan? Vandaag zijn we circusacrobaten! Van 

Circus Nevermind krijgen wij een heuse circus workshop.  

KLEDING: Neem je sportieve kleding mee? 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
27-12-2022 

Mozaïeken 

Vandaag zijn wij echte kunstenaars! We gaan aan de slag 

met gekleurde steentjes. De steentjes metselen we vast en 

maken daarmee een patroon, afbeelding of een kleurrijke 

achtergrond.  

Vandaag geen bijzonderheden 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
02-01-2023 

Schaatsen  

Vandaag glijden wij met z'n allen het nieuwe jaar in op de 

schaatsbaan. Hoe leuk is dat! Wij mogen vandaag al onze 

schaatskunstjes laten zien op de schaatsbaan bij BSO 

KwestKids, SVH. 

Brr… vergeet jullie handschoenen niet mee te nemen. 

AANWEZIG: Graag de kinderen uiterlijk voor 8.30 uur 
brengen. MEENEMEN: Handschoenen i.v.m. de veiligheid. 
De schaatsbaan heeft schaatsen, maar eigen schaatsen 
meenemen mag ook. 

Hoeksteen 

Feest 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 
Vandaag is BSO KwestKids, Hoeksteen 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 
06-01-2022 

Opvang nodig? 
Vandaag is BSO KwestKids, Hoeksteen 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 
Donderdag 
05-01-2023 

Dieren van Skip 

Vandaag komen de dieren van Skip bij ons langs. We 

mogen de dieren aaien en met hen knuffelen. Welk dier is 

het zachtst en wat is jouw favoriete dier?  

 

Vandaag geen bijzonderheden. 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Dinsdag 
03-01-2023 

Speeltuinroute  

Vandaag gaan wij op pad. We gaan opzoek naar 

verschillende speeltuinen. Welke glijbaan gaat het hardst 

en welke schommel gaat het hoogst? Vandaag gaan we 

zoveel mogelijk speeltuinen testen.  

Vandaag geen bijzonderheden. 


