
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

KERST 
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen jullie fijne feestdagen!  

 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Joannes 

Feest 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Joannes 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 
30-12-2022 

Sleeën  

Met de bus naar Alpine sport. Sleeën op de borstelbaan. 

We gaan zoevend het nieuwe jaar in op de minitubes  

 

 

Geen bijzonderheden vandaag.  
 

 

KOOKSTUDIO 
Donderdag 
29-12-2022 

Kampvuur 

Het is winter en daarom tijd voor een kampvuur. We 

maken onze eigen broodjes boven het vuur. Ook steken 

we de BBQ aan waar jij je eigen hamburger op mag 

maken. Weet jij nog een leuk kampvuur liedje? Laat het 

koude weer maar komen.  

Geen bijzonderheden vandaag.  

 

 

ONTDEKLAB  
Dinsdag 
27-12-2022 

Glitter party 

Kom jij vandaag in je pyjama ontbijten op de BSO?  

Na het ontbijt is het tijd voor de glitterparty. Discomuziek 

aan en voeten van de vloer.   

TIJD: Voor 9.00 uur aanwezig zijn. 

MEENEMEN: Neem gewone kleding mee. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie  

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
02-01-2023 

Schaatsen  

Op onze nieuwe locatie BSO KwestKids, SVH in 

Honselersdijk staat vandaag een heuse schaatsbaan. De 

schaatsen staan daar klaar voor ons. Durf jij vandaag ook 

de strijd aan met een potje leasergamen of bouw jij liever 

een toren met Bamboestiek. 

Geen bijzonderheden vandaag.  
 

Joannes 

Feest 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO Kwestkids Joannes gesloten. U kunt 

extra opvang aanvragen bij een andere locatie van BSO 

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

onze site. 

 

 

CULTUURFABRIEK 
Vrijdag 
06-01-2023 

Koperen Kees 

Houd jij van dansen, zingen en theater? Vandaag krijgen 

we een workshop musical les van de Koperen Kees.  

Geen bijzonderheden vandaag.  
 

 

ONTDEKLAB 
Donderdag 
05-01-2023 

Museon  

Vandaag komen we alles te weten over planeten. We gaan 

nog veel meer ontdekken in het Museon. 

Geen bijzonderheden vandaag.  

 

 

NATUURPAD  
Dinsdag 
03-01-2023 

Wintertijd  

In de winter hebben de egeltjes het soms best moeilijk. 

Vandaag komt er een mevrouw van de Egelopvang ons er 

alles over vertellen.  

Geen bijzonderheden vandaag.  
 


