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Kerstvakantie 

 

2ste kerstdag  
Maandag 
26-12-2022 

Vandaag is BSO KwestKids gesloten 

 

Prins Maurits 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ…  
Woensdag 
28-12--2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Prins Maurits 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 
30-12-2022 

Vuurwerk en knallen 

We maken ons eigen veilige vuurwerk die niet kan knallen. 

De knallen horen we bij het openen van de 

kinderchampagne fles. En daar hoort natuurlijk een 

heerlijke oliebol bij. 

Vandaag geen bijzonderheden 

 

ONTDEKLAB 
Donderdag 
29-12-2022 

Spelletjesparcours 

Spelletjes doen is vaak al een feestje. Heel veel spelletjes 

doen is een groot feest. Er liggen allerlei spelletjes klaar 

om met je groepje te spelen. Pak je spelletjeskaart en 

ontdek welk spelletje jij het leukste vindt.  

 

MEDEWERKERS: Vera en Maaike vrij  

 

SPORT EN SPEL ACADEMY  
Dinsdag 
27-12-2022 

Dansles bij locatie Koningin Juliana 

Voor de kinderen die graag bewegen en van muziek 

houden hebben we een leuke dansworkshop. 

Maar we maken ook een verfkunstwerk met vorken. Je kan 

kiezen uit een sneeuwuil of ijsbeer.  

MEENEMEN: Kleding om in te dansen.  
MEDEWERKERS: Maaike vrij 
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Kerstvakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
2-1-2023 

Schaatsen 

Frisse neus, rode oren en koude neus. Dat zullen we vast 

krijgen tijdens ons schaatsuurtje in de buitenlucht. We 

vertrekken in de ochtend naar de ijsbaan in Honselersdijk.   

Als je schaatsen hebt, mag je die meenemen.  

handschoenen zijn verplicht om mee te nemen.  

MEENEMEN: Handschoenen en eventueel schaatsen. 
MEDEWERKERS: Marion vrij 

Prins Maurits 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ…  
Woensdag 
4-1-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Prins Maurits 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 
6-1-2022 

Sneeuw en bloem 

Als je bloem in de lucht gooit, lijkt het alsof het sneeuwt. 

Maar veel lekkerder is als je er boter en suiker bij doet. 

Dan kan je er lekker winterse koekjes van bakken.  

We maken ook een knutsel van een winterschudbol op 

papier.  

Vandaag geen bijzonderheden 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
5-1-2023 

Dobbelspel met zelfgebakken cake 

We bakken een lekkere cake. Deze gebruiken we tijdens 

een spelletje met handschoenen, mutsen, sjaal en 

dobbelsteen. Weet jij dan al wat we gaan doen? 

De kans dat er een groot pak sneeuw ligt is niet groot. 

Daarom maken wij zelf sneeuw.  

 

Vandaag geen bijzonderheden 

 

CULTUURFABRIEK  
Dinsdag 
3-1-2023 

Biosscoop 

We gaan vandaag een film kijken in de Naald. 

Hier kijken we naar: strange world. 

Helaas krijgen we daar geen popcorn, dus dan maken we 

die lekker 's middags zelf.  

 

MEDEWERKERS: Marion vrij  


