
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Montessori 

Feest 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, locatie Montessori 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 
30-12-2022 

Oliebollen en Sterretjes 

We vieren alvast Oud en nieuw bij de BSO. Hoe? 

Dat verklappen we natuurlijk niet. 

Het gaat wel mooi en lekker worden. 

Geen bijzonderheden 
 

 

ONTDEKLAB  
Donderdag 
29-12-2022 

IJssculptuur 

Een ijskoud kunstje! Als een echte ijs-artiest gaan we een 

ijssculptuur maken. We gaan hiervoor naar een andere 

locatie. Tik er maar op los! 

MEENEMEN: Handschoenen en warme kleding 9 het 
is een ijskoude buiten activiteit) 
 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
27-12-2022 

Camera box 

klik klik klik klik klik… 

Wie staat er achter de camera, wie is de fotograaf 

vandaag? Dat zijn wij! !We gaan met speciale camera's, 

mooie foto’s en filmpjes maken.  

Geen bijzonderheden 
 



 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
02-01-2023 

Schaatsen 

We doen iets winters vandaag. Vandaag gaan we op ijzers 

staan. We gaan schaatsen op een kunst schaatsbaan. 

Hoe leuk is dat?! 

 

MEENEMEN: warme kleding en eventueel schaatsen, 
deze zijn ook aanwezig. 
 

Montessori 

Feest 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Montessori 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 
06-01-2023 

Koken met Sabah 

lekkere afsluiter van de vakantie vandaag. 

Lekker zelf iets kokkerellen als een echte kok! 

Dat wordt smullen. 

 

Geen bijzonderheden 

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
05-01-2023 

Camera box  

klik klik klik klik klik…. 

Wie staat er achter de camera, wie is de fotograaf 

vandaag? Dat zijn wij! We gaan, met speciale camera's, 

mooie foto’s en filmpjes maken. Heb je dit al eerder 

gedaan, dan kan je misschien wel stapje verder! 

Geen bijzonderheden 

 

ONTDEKLAB  
Dinsdag 
03-01-2023 

Pyjamadag  

Lekker met je knuffel, in je onesie of pyjama naar de BSO? 

Dat kan, want we houden vandaag een pyjama dag. 

Helemaal zen! 

En  we hebben ook nog een verrassing… 

Geen bijzonderheden 


