
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
24-04-2023 

De Speeldernis  

Klimmen, klauteren en balanceren. We testen vandaag 

onze acrobatenskills in speeltuin de Speeldernis,  

 KLEDING: Oude kleding om lekker in buiten te spelen. 
 

Regenboog 

 In het Circus  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

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. 

 

 

ONTDEKLAB 
Vrijdag 
28-04-2023 

Proefjes! 

Waar is de neus van clown? Waar is hij gebleven? 

Kan jij ons helpen, de clown zijn neus weer terug te 

geven? Proefjes doen is een feestje! De ballonnen liggen 

klaar. Weet jij al wat we gaan doen. 

 

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.  

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
25-04-2023 

Feestelijk randje 

Ligt jouw vrolijke outfit al klaar? We gaan op de foto en 

maken een feestelijk versierd fotolijstje voor eromheen. 

Ook gaan wij uitproberen wie er een goede balans heeft 

en talent heeft om koorddanser te worden. 

KLEDING: Vrolijke kleuren. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

NATUURPAD 
Maandag 
01-05-2023 

Speurtocht 

Is jouw clownsneus ook een speurneus? Wij gaan op zoek 

naar alle figuren uit het circus. Wie vind ze als eerste? 

Ben jij een goede leeuwentemmer? Pak jij alle leeuwen als 

eerst bij hun staart.  

 Geen bijzonderheden 

Regenboog 

In het circus 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
03-05-2023 

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. 

 

 

ONTDEKLAB 
Vrijdag 
05-05-2023 

It's showtime 

Vandaag maken wij ons eigen circus. Waar ligt jouw 

talent? Clownerie, jongleren, acrobatie, koorddansen of 

misschien wel goocheltrucs. Het komt vandaag allemaal 

aan bod. 

Geen bijzonderheden 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
04-05-2023 

Acrobatenparcours 

Tijd voor een beetje behendigheid. Spring jij door de 

hoepel, klim jij zo de hoogte in of kruip jij overal zo 

onderdoor. Heb jij het in je om acrobaat te worden? 

  

Geen bijzonderheden 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
02-05-2023 

Hoog bezoek 

Dames en heren, hooggeëerd publiek. Vandaag hebben 

wij bezoek van een echte clown! Bordjes draaien, 

wandelen met een roze vogel en ballonnen vouwen. Niets 

is te gek! Trek jij vandaag je feestelijkste outfit aan? We 

hebben nog een kleine verassing in petto. 

Geen bijzonderheden 


