
 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
24-04-2023 

Oud Hollandse sport/spelletjesdag 

Het is bijna koningsdag en dat willen wij niet zomaar 

voorbij laten gaan. Wij gaan vandaag allemaal oud 

Hollandse spellen spelen. 

 

SVH 

n.v.t. 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
26-04-2023 

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. 

 

 

CULTUURFABRIEK 
Vrijdag 
28-04-2023  

Recyclen 

Vandaag gaan wij Honselersdijk een stukje schoner 

maken! Help jij mee om het afval op te ruimen? Ook 

hebben we een fotospeurtocht. weet jij alle foto's te 

vinden? 

LET OP! Vandaag vangen wij de kinderen op bij  locatie 

KwestFactory vanaf 7.30 uur. Er is een vaste medewerker 

van BSO KwestKids, SVH aanwezig. 

 

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 

Silent Disco 

Vandaag hebben wij een disco niet zomaar een disco 

maar een silent disco. Kom jij naar onze disco en ervaren 

wat nou een silent disco is? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
01-05-2023 

2Sur5 

Vandaag gaan wij met alle 8+ locaties naar 2sur5. Trek je 

oudste kleren en schoenen aan, want vandaag word je 

echt vies! We gaan door de modder, het water en de lucht 

in. Test vandaag je survival skills!  

TIJD: 8.45 uur aanwezig zijn! MEENEMEN: Fiets, rugtas 
met: schone set kleren, droge schoenen, handdoek 
 

SVH 

n.v.t. 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
03-05-2023 

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. 

 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Vrijdag 
05-05-2023  

Huisnummer speurtocht 

We gaan opzoek naar huisnummers in een speurtocht. 

Wat zou de verassing zijn als je alle huisnummers hebt 

gevonden? Ook kunnen jullie vandaag je eigen brief of 

tekening maken en die echt op de post doen.  

 

 

LET OP! Vandaag vangen wij de kinderen op bij  locatie 

KwestFactory vanaf 7.30 uur. Er is een vaste medewerker 

van BSO KwestKids, SVH aanwezig. 

 

NATUURPAD 
Donderdag 
04-05-2023 

Koning van de jungle 

Weet jij wie de koning van de jungle is? Misschien word jij 

dat wel vandaag! Klim en klauter als een gorilla, of beweeg 

je door het oerwoud als een slang… Hoe goed kan jij je 

aanpassen aan de jungle? We gaan naar Speelnatuur van 

OERRR op landgoed Haarzuilens. 

TIJD: 9.00 uur aanwezig zijn! MEENEMEN: rugtas en een 

schoon setje kleren. 

 

 

 

KOOKSTUDIO 
Dinsdag 
02-05-2023 

Pizza's bakken 

Altijd al eens zelf een pizza naar keus willen beleggen? 

Vandaag is jouw kans, wat ga jij op je pizza doen? 

's middags gaan we bamboestieken. Bouw jij mee? 

  

 

 Vandaag geen bijzonderheden. 


