
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

MERRY CHRISTMAS 
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen jullie fijne feestdagen! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Regenboog 

Winter wonderland 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Regenboog 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 

Sneeuwvlokkenkunst 

We maken prachtige versierde sneeuwvlokken in de 

mooiste kleuren.  

's middags vieren wij alvast een klein feestje voor het 

nieuwe jaar. Kom jij ook proosten met kinderchampagne 

en sterretjes? 

Geen bijzonderheden 

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
29-12-2022 

IJssculpturen maken  

Een sneeuwpop hebben we allemaal al eens gemaakt, 

maar een mooi beeld van ijs dat hoor je niet zo vaak. Trek 

je handschoenen maar vast aan want wij gaan zelf met 

een blok ijs aan de slag… 

MEENEMEN: Handschoenen KLEDING: Een lekker 
warme trui.  
 

 

KOOKSTUDIO 
Dinsdag 
27-12-2022 

Pyjamadag en sneeuwpoppen 

De Kerst is nog maar net voorbij. Om even rustig op te 

starten mogen jullie in je pyjama of onesie komen! We 

gaan sneeuwpoppenestafette spelen en maken lekkere 

sneeuwpoppen om op te eten. 

KLEDING: Je fijnste pyjama of onesie  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
02-01-2023 

Schaatsen 

We gaan een echte winterse sport beoefenen. We gaan 

namelijk schaatsen. Ben je hier al heel goed in en kan je 

een extra uitdaging gebruiken? Dan kan je meedoen aan 

een potje ijshockey. 

MEENEMEN: Droge kleren en handschoenen 
KLEDING: Warme kleding , schaatsen zijn aanwezig 
 

Regenboog 

Winter wonderland 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Regenboog 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 
06-01-2023 

Escaperoom: Expeditie noordpool 

We hebben een escaperoom op locatie. Hebben jullie alle 

puzzels op tijd op kunnen lossen en kunnen jullie 

ontsnappen? 

Daarna bakken en versieren wij sneeuwvlokkenkoekjes. 

 

 

Geen bijzonderheden 

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
05-01-2023 

Theaterles 

Er staat een theaterles op het programma. Wat voor leuke 

dingen zullen ze voor ons bedacht hebben. 

's Middags ontdekken wij wat voor proefjes er allemaal te 

doen zijn met ijs. Heb jij bijvoorbeeld al eens een zwevend 

ijsblokje gezien? 

Geen bijzonderheden 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
03-01-2023 

Filmochtend en sneeuwpoppen 

De gezellige lampjes staan aan. De grote kussens om in 

weg te zakken liggen klaar. Kom je lekker chillen bij een 

leuke film?  

's Middags maken wij sneeuwpoppen van hout. 

Geen bijzonderheden 


