
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
24-04-2023 

Speeldernis 

Trek jullie sportieve outfit aan... een outfit waar jij jezelf 

lekker in kan bewegen. Vandaag gaan wij op pad naar de 

speeldernis in Rotterdam.   

LET OP: Voor 9 uur aanwezig. KLEDING: Trek kleding 
aan die lekker zit. MEDEWERKERS: Kim en Lisa  

 

Kyckmar 

Vakantie  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, 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 
28-04-2023 

ESTAFETTE QUIZ  

Trek je sportschoenen aan, want vandaag ga je de strijd 

aan der tijden! De teams worden verdeeld… het estafette 

spel word gespeeld. Maar let op, houd je hoofd erbij, want 

wie het snelste in het parcours is krijgt een vraag gesteld. 

Welk team speelt de meeste punten vrij en wint het spel?  

 

MEDEWERKERS: Kim en Maureen 

 

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 

Ben jij klaar voor een feestje? Ik hoor je niet? Ik zei… Ben 

jij klaar voor een feestje? Het dak gaat eraf met de silent 

disco. Met een drankje en een borrel plankje. Alsof je echt 

in een disco staat. Laat het feestje maar beginnen.  

 

MEDEWERKERS: Kim en Richelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

ONTDEKLAB 
Maandag 
01-05-2023 

Gebaren les op locatie  

Kom gebaar je met ons mee.. gebaren is leuk voor 

iedereen. Met je handen alle twee en soms maar met één. 

Ben jij al bekend met gebarentaal? Weet jij wat voor taal 

dit is? Vandaag is de kans om hier veel over te weten te 

komen. 

MEDEWERKERS: Kim en Lisa  

Kyckmar 

 Vakantie 

 

OPVANG BIJ…  
Woensdag 
03-05-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, 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. 

 

 

KOOKSTUDIO 
Vrijdag 
05-05-2023 

Kookschuur 

Een uitje naar de kookschuur. Gezamenlijk lopen wij 

erheen en gaan wij zelf eten bereiden. In een hele toffe 

keuken ga jij zelf aan de slag. Als het eten gemaakt is, 

mag jij het zelf ook lekker opsmullen... mmm jammie!  

MEDEWERKERS: Kim 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
04-05-2023 

Lasergame  

Ben jij er klaar voor? Houd je lasergame paraat en zorg dat 

je jezelf goed schuil houdt. Help je maatje in het veld en 

trotseer het gevaar. Wij zijn er klaar voor! Ga jij met ons 

mee naar het Hofpark? 

MEDEWERKERS: Lisa en Bob  

 

NATUURPAD  
Dinsdag 
02-05-2023 

Kikkervisjes  

Met eigen netjes en een bak gaan wij op pad. Op zoek 

naar kikkervisjes. Op de BSO hebben wij een aquarium 

neergezet. Bij terugkomst maken wij het hun huis voor een 

tijdje. Hoe zou de groei van een kikkervisje zijn? 

MEDEWERKERS: Kim en Ilse 


