
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

TWEEDE KERSTDAG  
Maandag 
26-12-2022 

Feest! 

Wij wensen jullie fijne feestdagen! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

SVH 

Kwest viert feest  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO Kwestkids, SVH 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  

IJssculptuur 

Ooit een kunstwerk willen maken van ijs? Vandaag kan dit 

tijdens een workshop ijssculptuur maken. Wat voor een 

sculptuur maak jij? 

LET OP: Trek oude kleding aan.  
 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
29-12-2022 

Drumtastic 

Ook zo'n zin om na de drukke kerstdagen even lekker te 

swingen en te drummen? Vandaag kan dit tijdens een 

leuke drumtastic workshop! Drumtastic is een swingende 

drum work-out op fitnessballen. 

LET OP: Uiterlijk 9:00 uur aanwezig 
 
 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
27-12-2022 

Winterstukje maken 

Vandaag starten wij de week met een winterstukje maken. 

Heb jij een leuk idee laat dit dan vandaag zien.  

 Geen bijzonderheden vandaag.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
02-01-2023 

SCHAATSEN  

Vandaag glijden wij met elkaar het nieuwe jaar in. Er staat 

een heuse schaatsbaan bij ons in de sporthal! In de 

keuken zullen de chef-koks zorgen voor de chocomelk, 

erwtensoep en broodjes knaks. Glij jij met ons mee 2023 

in? 

MEENEMEN: Schaatsen zijn aanwezig. Je mag eigen 
ijshockeyschaatsen meenemen.   
 

SVH 

Kwest viert feest  

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2023 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO Kwestkids, SVH 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 
06-01-2023  

KAARSEN MAKEN 

We gaan met elkaar ontdekken hoe je de mooiste kaarsen 

zelf kan maken. Ga jij voor verschillende geurlaagjes, draai 

je hem rond of stapel jij de lagen op elkaar en maak je het 

af met glitters? Natuurlijk mag je eind van de dag jouw 

creaties mee naar huis nemen.  

LET OP: Trek oude kleding aan. 
 

 

NATUURPAD  
Donderdag 
05-01-2023 

NIEUWJAARSDUIK  

Vandaag gaan we met een aantal BSO locaties het nieuwe 

jaar in duiken bij het Prinsenbos. Na afloop staat er iets 

warms voor jullie klaar.   

Zorg dat je op tijd bent en je fiets mee hebt! 

TIJD: 9:00 uur aanwezig. MEENEMEN: Fiets, rugtas, 
zwemkleding, schone kleding, handdoek.  
 

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
03-01-2023 

NAAR DE FILM  

We gaan op de fiets naar Naaldwijk. Kwest heeft een zaal 

in de Naald afgehuurd. Samen met de andere BSO'S gaan 

we film kijken. Welke film het wordt is nog een verrassing 

maar de popcorn staat al klaar!  

TIJD: 9:30 uur aanwezig MEENEMEN: Fiets en rugtas 
 


