
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

MERRY CHRISTMAS 
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen jullie fijne feestdagen! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Rehoboth 

Winter wonderland 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Rehoboth 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 
30-12-2022 

Oudjaarsreceptie 

Vandaag vieren we alvast een beetje feest en duiken we 

de keuken in voor een overheerlijke nieuwjaarsreceptie! 

We maken alle hapjes zelf met onze kookskills en proosten 

met Champagne!  

Geen bijzonderheden. 

 

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
29-12-2022 

Nieuwjaarskunst 

Een doek en allerlei bijzondere materialen! Vandaag gaan 

we aan de slag als echte kunstenaars. We maken een 

mooi kunstwerk voor het nieuwe jaar 2023! Zo maken we 

van het aankomende nieuwe jaar gelijk een feest! 
 

Geen bijzonderheden. 

 

ONTDEKLAB 
Dinsdag 
27-12-2022 

Kaarsen maken 
Heb jij ooit weleens zelf een kaars gemaakt? Vandaag  
gaan we dit doen! Je mag je eigen creatie maken. Ook 
maken we een mooie waxinelichthouder waar de kaars 
mooi in kan branden! 

 

Geen bijzonderheden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

KOOKSTUDIO 
Maandag 
02-01-2023 

Nieuwjaars high tea  

Gelukkig nieuwjaar!! Trek je schort maar aan, vandaag 

hebben we een Nieuwjaars high tea. Welke hapjes horen 

hierbij? We gaan er heel veel maken en proosten op 2023! 

Geen bijzonderheden. 

Rehoboth 

Winter wonderland 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Rehoboth gesloten. U kunt 

extra opvang aanvragen bij een andere locatie van BSO 

KwestKids. Kijk voor de programma's van deze locaties op 

onze site. 

 

 

OPVANG BIJ… 
Vrijdag 
06-01-2023 

Vandaag zijn wij bij BSO KwestKids, Joannes. We starten 

en eindigen hier ook!  Daar komt Koperen Kees langs en 

krijgen we les om onze musicalskills te ontdekken. Welke 

rol ga jij spelen? 

LET OP! U kunt uw kind brengen en halen bij BSO 
KwestKids, Joannes.  

 

CULTUURFABRIEK 
Donderdag 
05-01-2023 

Sneeuwvlokken 
Weet jij hoe een sneeuwvlok er van heel dichtbij uitziet? 
We gaan ze maken vandaag! Maar niet van papier, 
waarmee dan wel? Dat blijft nog even een verrassing! 

Geen bijzonderheden. 

 

ONTDEKLAB 
Dinsdag 
03-01-2023 

Theater de Naald 
Er staat iets super gaafs op de planning vandaag! Theater 
de Naald is vandaag een Kwest- bioscoop! We wandelen 
hier naartoe om een spectaculaire film te bekijken.  

Geen bijzonderheden. 


