
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

MERRY CHRISTMAS  
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen jullie fijne feestdagen! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

KwestFactory 

Feest  

 

SPORT EN SPEL ACADEMY  
Woensdag 
28-12-2022 

Trefbal 
Wij spelen vandaag verschillende varianten trefbal buiten. 
Van spiontrefbal tot tiktrefbal. Zijn jullie er klaar voor? 

 

Vandaag geen bijzonderheden 

 

 

CULTUURFABRIEK 
Vrijdag 
30-12-2022 

Aftelklok  

Morgen is het weer zover, de laatste dag van het jaar! 

Kijken jullie er ook zo naar uit om al het mooie vuurwerk te 

zien? Dan is deze aftelklok wel een feestje om te maken. 

Met de klok kan je precies zien hoeveel uur we nog 

moeten wachten totdat het nieuwjaar is! 

Vandaag geen bijzonderheden 

 

ONTDEKLAB 
Donderdag 
29-12-2022 

Drummen met Drumtastic 

Vandaag wordt het een ritmische dag, we gaan met elkaar 

drummen, maar niet zomaar drummen. Wij drummen 

vandaag op grote fitnessballen, op leuke muziek!  Hoe cool 

is dat! 

AANWEZIG: Graag de kinderen uiterlijk voor 8.30 uur 
brengen. 

 

KOOKSTUDIO 
Dinsdag 
27-12-2022 

Vuurpijlen maken  

Vinden jullie vuurwerk ook zo mooi?! Maar wat als we 

vandaag eens eetbare vuurpijlen maken in verschillende 

kleurtjes! Mmm… dat wordt vast smullen!  

Of schiet een waterraket zo hoog mogelijk de lucht in. 

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. 

KwestFactory 

Feest 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Woensdag 
04-01-2023 

Estafette 

Vandaag houden wij een actieve dag bij de BSO… Hoe 

hard kan jij rennen, hoe snel kan jij iets doorgeven en hoe 

goed kan je samenwerken met je teamgenootjes? Wij 

spelen vandaag met elkaar estafette, welk team gaat er 

winnen? 

Vandaag geen bijzonderheden.  

 

 ONTDEKLAB 
Vrijdag 
06-01-2022 

Feestmaskers maken 

Wij maken vandaag feestmaskers in verschillende kleuren, 

versier jij je masker met glitters, veertjes, glitterpennen of 

gekleurde diamantjes, het kan allemaal! Daarna mogen wij 

onze feestmaskers showen aan elkaar. 

Vandaag geen bijzonderheden. 

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
05-01-2023 

Poppenkast 

Maak kennis met het reizende poppentheater; Spruit. 

We toveren onze locatie om tot een theater en kijken naar 

de poppenkastvoorstelling; Het grote avontuur van Draakje 

Grumbel. Na de voorstelling is er een meet and greet met 

de poppen. 

Vandaag geen bijzonderheden. 

 

KOOKSTUDIO 
Dinsdag 
03-01-2023 

Nieuwjaarbrunch in pyjama  

Wij gaan vandaag brunchen om het nieuwe jaar te vieren! 

Het wordt een knusse en gezellige brunch, want je mag je 

pyjama aanhouden. Ook houden wij een pyjamadisco met 

verschillende dansspelletjes! Wij maken er een feestje van! 

Vandaag geen bijzonderheden. 


