
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

TWEEDE KERSTDAG 
Maandag 
26-12-2022 

Fijne Kerst! 

We wensen jullie allemaal een hele fijne kerst! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Olympus 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Olympus 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 
30-12-2022 

Aftellen naar oud & nieuw 

Samen bereiden we ons voor op de jaarwisseling! Wat heb 

je allemaal nodig om dit feestje te vieren? Bak jij de 

lekkerste oliebollen of maak jij de schitterendste knal? 

Geen bijzonderheden vandaag.  
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
29-12-2022 

Springend het jaar uit! 

Trek je sportieve kleding maar aan en je schoenen vast uit. 

We gaan springend het nieuwe jaar in! Maak jij een salto of  

een backflip? Of duik jij gewoon de blokkenbak in? Laat 

jouw beste trucs zien, we maken er een feestje van! 

KLEDING: Sportieve kleding 
 

 

KOOKSTUDIO  
Dinsdag 
27-12-2022 

Feestelijke Kerstlunch 

We gaan lekker aan de slag in de keuken! Samen 

bereiden we alle hapjes en drankjes voor en versieren we 

onze eettafel feestelijk. Samen gaan we genieten van dit  

smakelijke eetfestijn! 

KLEDING: Feestelijke kerstoutfit  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

CULTUURFABRIEK 
Maandag 
02-01-2023 

Schitter op het open podium! 

Vandaag houden we een bonte middag! Durf jij je talenten 

te showen op het podium? Je krijgt de tijd om jouw 

voetbaltruc, dansje of liedje te oefenen en mag in de 

middag schitteren op het podium! 

KLEDING: Podiumoutfit 
 

Olympus 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Olympus 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 

Foute Nieuwjaarsborrel 

We organiseren onze eigen foute nieuwjaarsborrel. Met 

een hapje en een drankje maken we er een fout feestje 

van. Trek je meest excentrieke kleding aan, doe je 

slechtste dansmoves en zing zo vals als je kan mee met 

de karaoke!  

KLEDING: Foute outfit 
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
05-01-2023 

Oud Hollands Festijn! 

We vieren feest op z'n Oud Hollandsch! Ken jij alle 

spelletjes die ze vroeger op een partijtje deden? Heb jij 

een geheim talent voor jeu-de-boule of spijkerpoepen? We 

gaan er vandaag achter komen! 

KLEDING: Sportieve kleding, regenjas 
 

 

NATUURPAD 
Dinsdag 
03-01-2023 

Natuurlijke kunst 

Het nieuwe jaar vraagt om nieuwe kunst! Samen gaan we 

de BSO versieren voor 2023. We laten ons hiervoor 

inspireren door de natuur. Neem jij al je creatieve ideeën 

mee? 

KLEDING:  Kleding dat vies mag worden  


