
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

CULTUURFABRIEK 
Maandag 
24-04-2023 

Onze eigen TV-show remake! 

Welke programma's zie jij wel eens voorbij komen op de 

televisie? Kunnen we hier onze eigen versie van spelen? 

Daar gaan we vandaag achter komen… Wat is jouw 

favoriete programma? 

KLEDING: Makkelijk zittende kleding 
MEDEWERKERS: Marloes, Lars & Daniëlle 

Olympus 

Kwest koning van … 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

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. 

 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Vrijdag 
28-04-2023 

Koningsdag spelen 

Hebben jullie gezien wat de Koning gister allemaal heeft 

gedaan tijdens Koningsdag? Er zijn een heleboel typische 

spelletjes die bij Koningsdag horen, word jij de BSO koning 

van vandaag? 

KLEDING: Sportieve kleding MEDEWERKERS: Marloes & 
Daniëlle 

 

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 

Speuren naar sporen 

Wat zie jij allemaal om je heen als je naar buiten kijkt? Kan 

jij sporen vinden en lukt het je ook om hier meer over te 

ontdekken? Misschien kom je wel tot een hele gave 

ontdekking! Word jij de Kwest koning van de natuur? 

MEENEMEN: Drinkfles of bidon KLEDING: Oude kleding 
MEDEWERKERS: Marloes, Lars & Wendy 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
01-05-2023 

Survivallen in het wild 

Trek je oudste kleren maar aan, want vandaag worden we 

heel vies! We gaan door de modder, door het water en de 

lucht in… Test vandaag je survival skills! 

MEENEMEN: Schone set kleding en handdoek 
KLEDING: Oude kleding en schoenen met grip 
MEDEWERKERS: Marloes, Lars & Daniëlle 

Olympus 

Kwest koning van … 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
03-05-2023 

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. 

 

 

CULTUURFABRIEK 
Vrijdag 
05-05-2023 

Bevrijdingsfestival 

Het is vandaag bevrijdingsdag. We gaan onze vrijheid 

vieren! Op de BSO maken we ons eigen 

bevrijdingsfestival. Hoe ziet vrijheid er voor jou uit? 

MEDEWERKERS: Marloes & Daniëlle 

 

NATUURPAD 
Donderdag 
04-05-2023 

Koning van de jungle 

Weet jij wie de koning van de jungle is? Misschien word jij 

dat wel vandaag! Klim en klauter als een gorilla, of beweeg 

je door het oerwoud als een slang… Hoe goed kan jij je 

aanpassen aan de jungle?     

KLEDING: Oude kleding 
MEDEWERKERS: Marloes, Lars & Wendy 

 

ONTDEKLAB  
Dinsdag 
02-05-2023 

Bouwmasters! 

Heb jij het programma LEGO Masters wel eens gezien? Of 

ben jij een expert in het bouwen met Kapla? We gaan 

vandaag de challenge aan. Laat maar eens zien wat je 

kan! 

MEDEWERKERS: Marloes, Lars & Wendy 


