
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

MERRY CHRISTMAS 
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen. Geniet van al het 

moois en wij zien jullie na de kerst met leuke verhalen 

terug op de BSO.  

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Kyckmar 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, locatie Kyckmar 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 

Kerstquiz  

Ben jij het snelst bij de rode Rudolf knop? Als jij het 

antwoord weet… aarzel niet en druk! Hoeveel vragen heb 

jij goed beantwoord?  

MEDEWERKERS: Kim en Denise 

 

NATUURPAD    
Donderdag 
29-12-2022 

Bowlen in De Lier 

Ben jij klaar voor een wedstrijd bowlen... wij wel! Vandaag 

gaan wij met zijn allen op pad naar de bowling en gaan wij 

er een gezellige middag van maken. Tussen 14.00 en 

15.00 uur zijn wij van harte welkom. Wij hebben er zin in!  

MEDEWERKERS: Lisa, Marinel en Denise  

 

KOOKSTUDIO 
Dinsdag 
27-12-2022 

Kerstbrunch  

Om de kerst helemaal af te sluiten maken we vandaag een 

overheerlijke '3e Kerstdag' kerstbrunch. Rond de tafel 

horen wij graag alle gezellige verhalen van jullie afgelopen 

dagen en luiden wij de kerstvakantie met een toost in. 

  

MEDEWERKERS: Kim, Marinel en Denise 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACEDEMY 
Maandag 
02-01-2022 

Schaatsen bij SV Honselersdijk 

Wij zijn welkom bij SV Honselersdijk. Hoe leuk! 

Schaatsen… wie vindt dat nou niet leuk? Gezellig de baan 

op met zijn allen! En daarna? Een overheerlijke warme 

chocolademelk drinken.  

MEDEWERKERS: Kim en Lisa 

Kyckmar 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids locatie Kyckmar 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 
06-01-2022 

Rendieren met oranje neuzen  

In de natuurtuin liggen veel bladeren en takken, die wij 

gaan verzamelen. Met de natuur gaan wij aan de slag. Ook 

kurken komen aan bod. Wij gaan 3D rendieren maken! 

Spot jij de oranje neuzen al? 

MEDEWERKERS: Kim en Denise 

 

KOOKSTUDIO   
Donderdag 
05-01-2022 

Vuurkorf en appelflappen  

Rondom de vuurkorf met zijn allen. In deze koude dagen 

gaan we lekker knus kletsen en lekkere marshmallows 

warmen. Binnen worden er door jullie ook appelflappen 

gemaakt. Een overheerlijke snack voor de middag, waar 

wij binnen van gaan smikkelen.   

MEDEWERKERS: Lisa, Marinel en Denise  

 

NATUURPAD 
Dinsdag 
03-01-2022 

Bioscoop WestlandTheater de Naald 6+ 

Vandaag gaan wij met de bus naar Naaldwijk toe. Door de 

titel kun je vast wel raden wat we gaan doen... Wij 

bezoeken een hele gave film met alle BSO's van Kwest! 

Nu hoor ik je al denken... welke film? Dat blijft nog even 

een verrassing! 

BIJZONDERHEDEN: Het is een 6+ film. 
MEDEWERKERS: Kim, Marinel en Denise 


