
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
24-4-2023 

Speeldernis 

Doe vandaag maar niet je nieuwe kleren aan, want we 

gaan lekker ravotten in de natuurspeeltuin. Als het goed is 

houden we onze kleren niet schoon vandaag. We gaan 

met de grote bus naar de speeldernis. 

TIJD: 9.00 uur aanwezig zijn. 
MEENEMEN: Schoon setje kleding. 

Joannes 

Kinderparticipatie 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-4-2023 

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. 

 

 

ONTDEKLAB 
Vrijdag 
28-4-2023  

Neonlamp  

Is het je naam of een kreet. Vandaag gaan we je 

creativiteit op de proef stellen. We moeten ook een beetje 

technisch zijn. We gaan een gave lamp maken voor op je 

slaapkamer.  

 

 

Vandaag geen bijzonderheden. 

 

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 
25-4-2023 

Lenteschilderij 

Het is lente en dat zien we aan de vrolijke bloemen. We 

gaan vandaag op speurtocht naar mooie bloemen en leuke 

takjes, zodat we er een lenteschilderij van maken.  

Vandaag geen bijzonderheden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
1-5-2023 

Kung-Fu 

Wat is Kung-Fu? Is het een vechtsport of een 

verdedigingssport? Daar kom je vandaag achter. Defence 

Academy komt vandaag een Kung-Fu les geven. 

KLEDING: Trek kleding aan waar je vrij in kunt bewegen. 

Joannes 

Kinderparticipatie  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
3-5-2023 

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. 

 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Vrijdag 
5-5-2023  

Hollandse spellen 

Echte Hollandse spelen zoals zaklopen, koekhappen en 

spijkerpoepen. Als lunch maken we pannenkoeken. Als dit 

geen top vakantie is geweest? 

Vandaag geen bijzonderheden.   

 

CULTUURFABRIEK  
Donderdag 
4-5-2023 

Gezicht van klei 

Kijk maar eens goed naar je gezicht als je naar de BSO 

komt. Vandaag mag je gezicht van klei gaan maken. Hoe 

leuk is dat? 

TIJD: 9.00 uur aanwezig zijn! 
MEENEMEN: rugtas en een schoon setje kleren. 

 
 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
2-5-2023 

Silent Disco 

Doe je discokleren maar aan. Zonder herrie te maken gaan 

we toch dansen. Hoe dan? Met een koptelefoon op. 

Swingen maar.  

Vandaag geen bijzonderheden. 


