
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY  
Maandag 
24-04-2023 

Koningsspelen 

Vandaag vieren wij Koningsdag en komen we allemaal in 

het oranje. We gaan leuke spelletjes en activiteiten doen 

dus trek je oranje kleding aan en we maken er een feestje 

van! 

LET OP: Uiterlijk 09:00 uur aanwezig.  
MEENEMEN: Oranje kleding en sportschoenen. 
 

KwestFactory  

n.v.t. 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Woensdag 
26-04-2023 

Filmspeurtocht  

We gaan vandaag opzoek naar allemaal verschillende 

personages uit films in een leuke fotospeurtocht! Kan jij ze 

allemaal vinden? We gaan ook naar SVH om te sporten en 

spelen, doe je gezellig mee?  

Vandaag geen bijzonderheden.  
 

 

ONTDEKLAB 
Vrijdag 
28-04-2023 

Mozaïek  

Steentjes van groot en klein, in allerlei vormen, maten en 

kleuren. Kan jij hier een mooi kunstwerk van maken? 

Vandaag ontdek je hoe dat kan! Wij zijn benieuwd naar 

jouw kunstwerk! In de middag maken we ons eigen 

mozaïek schilderij of fotolijst van papier.  

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.  

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
25-04-2023 

Silent disco & poppenkast 

In de ochtend swingen we er op los met silent disco! Welke 

dansmoves kan jij allemaal? In de middag maken we 

kennis met de poppenkast voorstelling Prinses op de Erwt! 

LET OP: Poppenkast duurt tot ±16:00 uur 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie  

 

KOOKSTUDIO  
Maandag 
01-05-2023 

Gezonde snacks maken 

Weet jij welke gezonde snacks er allemaal zijn? Vandaag 

gaan we de keuken in en lekkere snacks maken! Dat wordt 

smullen! 

Vandaag geen bijzonderheden. 
 

KwestFactory  

n.v.t.  

 

CULTUURFABRIEK  
Woensdag 
03-05-2023 

Voorstelling Kindertheater  

Vandaag gaan we naar de voorstelling 'Het is maar een 

spelletje'. Wat voor spelletjes kan jij allemaal? Na de 

voorstelling spelen we ook gezellig spelletjes met elkaar.  

LET OP: Uiterlijk 09:00 uur aanwezig. 
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Vrijdag 
05-05-2023 

Huisnummerspeurtocht  

Tot hoever kan jij tellen? Vandaag gaan we opzoek naar 

allemaal huisnummers in een speurtocht! Wat zou de 

verassing zijn als je alle huisnummers hebt gevonden? 

Lukt het jou om alle huisnummers te vinden? We maken 

ook een brief of tekening die je echt op de post kan doen! 

Vandaag geen bijzonderheden.  
 

 

NATUURPAD  
Donderdag 
04-05-2023 

Belevenisboerderij  

Ken jij alle dieren op de boerderij? Vandaag gaan we 

kijken welke dieren er allemaal op de boerderij zijn en 

gaan we de dieren ook voeren! Wat is jouw lievelingsdier? 

LET OP: Uiterlijk 08:30 uur aanwezig. 
MEENEMEN: kleding aan die vies mag worden. 
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Dinsdag 
02-05-2023 

Circus en maskers maken 

Vandaag worden we echte circusartiesten. We jongleren, 

lopen op een touw, draaien met een chinees bordje en nog 

veel meer! Wij zijn benieuwd naar wat jij allemaal kan! In 

de middag maken we onze eigen maskers, waardoor we 

nog meer lijken op een echte artiest! 

LET OP: Uiterlijk 08:30 uur aanwezig. 
 


