
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
24-04-2023 

Speeldernis 

Met een bus vol KwestKids kinderen van allerlei locaties uit 

Westland, ervaren we een leuke dag bij de Speeldernis in 

Rotterdam. Ontdekken, ervaren en vies worden zijn de 

steekwoorden van vandaag. Dus zorg voor oude 

speelkleren en een verschoonsetje voor erna. 

TIJDEN: Voor 9 uur aanwezig op de BSO. 
Neem extra kleding mee. En trek oude kleding aan voor de 
dag.  

Prins Maurits 

Vakantiepret 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

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. 

 

 

CULTUURFABRIEK 
Vrijdag 
28-04-2023 

After-Party voor de Koning 

Misschien hebben jullie gisteren al feest gevierd voor 

Koning Willem Alexander,  maar vandaag doen we dat nog 

eens dunnetjes over. Koekhappen, spijkerpoepen, 

zaklopen en een ballon op laten door zelf een soort helium 

te maken.  

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.  

 

ONTDEKLAB  
Dinsdag 
25-04-2023 

Groene vingers… euh… groene haren. 

Kijk hoe jouw hoofd groene haren krijgt. Niet echt hoor, 

maar via de grasmat in het potje waar jouw foto op komt. 

Versier hem verder en het wordt een kunstwerk in je 

kamer. Maar vooral een ontdekking hoe snel gras groeit.   

Geen bijzonderheden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
01-05-2023 

Paardenbende 

We maken een marionetten paardje van bekertjes en 

muizentrappetjes. Kan jij je paardje laten dansen. En 

daarna zijn we zelf paardjes. Draaf en spring over het 

parcours.  

Geen bijzonderheden. 

Prins Maurits 

Vakantiepret 

 

OPVANG BIJ…  
Woensdag 
03-05-2023 

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. 

 

 

NATUURPAD 
Vrijdag 
05-05-2023 

Op avontuur 

We gaan op bezoek bij Fien en Teun in Molenwaard. 

Daar leren we heel veel over de bijen, kaas en brood. En 

lopen we langs  Molly en Mike en spelen we lang en veel 

in de speeltuin.  

TIJD: Voor 9 uur op de BSO. We zijn rond 16.30 weer 
terug. KLEDING: Trek schoenen aan waar de kinderen de 
hele dag lekker op kunnen lopen, springen, spelen en niet 
makkelijk uitvallen.  

 

KOOKSTUDIO 
Donderdag 
04-05-2023 

High tea 

Wij houden van lekkere hapjes. Jullie ook? Daarom maken 

we een heerlijke high tea als lunch. Heerlijke scones, 

wraps, worstenbroodjes enz. Hebben jullie nog leuke 

ideeën? Laat het ons vooral weten! 

Geen bijzonderheden. 

 

CULTUURLAB  
Dinsdag 
02 -05-2023 

Op pad 

We plannen voor vandaag een uitje…   

Waar naartoe? Dat laten we jullie laten weten als alles 

rond is. We gaan in ieder geval met het openbaar vervoer.  

BIJZONDERHEDEN: als die er zijn, dan hoort u dat t.z.t. 


