
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
24-04-2023 

Speeldernis 

We stappen in de bus en gaan op pad. Vandaag gaan we 

naar de speeldernis! klimmen en klauteren in de natuur 

samen met de andere BSO's! Trek dus makkelijke kleding 

aan die vies mag worden! 

Geen bijzonderheden. 

Montessori 

We hebben vakantie! 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

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. 

 

 

ONTDEKLAB 
Vrijdag 
28-04-2023 

Wie ben jij vandaag? 

Schmink, make-up en een fotoshoot. Vandaag mag je zijn 

wie of wat je bent. Een model, een eenhoorn , misschien 

wel een draak of ben je helemaal jezelf. We houden een 

fotoshoot! 

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.  

 

NATUURPAD 
Dinsdag 
25-04-2023 

Zaaien en oogsten 

Wie goed zaait, kan goed oogsten. We gaan onze eigen 

kruiden en groenten kweken. Geduld moeten we wel 

hebben maar we kunnen de komende tijd zien hoe goed 

het groeit en zodra het kan, gaan  we proeven! 

Geen bijzonderheden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

CULTUURFABRIEK 
Maandag 
01-05-2023 

Muzikale dag 

Muziek maken met zelf gemaakte muziekinstrumenten 

staat op het programma. Wat knutsel jij hiervoor? Een 

spinning drum, rainstick, klapper krokodil, trommeltje.  

Huist er in jou soms een muzikant? 

 

Geen bijzonderheden. 

Montessori 

Lentekriebels 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
03-05-2023 

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 
05-05-2023 

Soep 

We gaan soep pruttelen vandaag! Juf Tess komt soep 

maken met jullie. De groenten snijden, kruiden ritsen, 

bouillon toevoegen en roerend aan de kook brengen. 

Doe je best, dan smul je goed. 

Geen bijzonderheden. 

 

NATUURPAD 
Donderdag 
04-05-2023 

Skip kinderboerderij 

We gaan op bezoek bij kinderboerderij Skip! 

De cavia’s, geiten, zwijntjes, konijnen en kippen gaan we 

aaien, borstelen, knuffelen en eten geven. 

Is het mooi weer, eten we in het park! 

Geen bijzonderheden. 
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Dinsdag 
02-05-2023 

Voetgolf 

We spelen vandaag voetgolf. Dat is in combinatie van  

voetbal en golf In de gymzaal of buiten. 

Leuk voor de jongens én de meiden! 

Geen bijzonderheden. 


