
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

2de KERSTDAG 
Maandag 
26-12-2022 

Wij wensen jullie een hele gezellig Kerst toe. 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Schiereiland 

Kwest in de feeststemming 

 

NATUURPAD 
Woensdag 
28-12-2022 

Even weg 

Vandaag gaan we op pad naar Futureland? Wij gaan daar 

op ontdekkingsreis van vroeger tot nu. Weet jij hoe 

fossielen eruit zien? Je mag daar je eigen fossiel maken 

van klei.  

TIJD: 16.30 uur zijn wij terug bij de BSO. 

 

CULTUURFABRIEK  
Vrijdag 
30-12-2022 

Licht in het donker 

Kaarsen geven licht en gezelligheid.  

Hoe maak je een kaars? Daar gaan we samen achter 

komen.  

Geen bijzonderheden vandaag.  

 

 

KOOKSTUDIO 
Donderdag 
29-12-2022 

Say CHEESE 

Weet jij hoe kaas gemaakt wordt? We gaan naar het 

kaasmuseum in Gouda. We sluiten de dag af met onze 

eigen gemaakte kaasfondue. Ouders zijn van harte 

welkom om te proeven.  

 

 

TIJD: 8.30 uur aanwezig zijn. BIJZONDERHEDEN: Vanaf 
16.15 uur zijn de ouders welkom om aan te sluiten bij de 
kaasfondue. 
 

 

ONTDEKLAB 
Dinsdag 
27-12-2022 

Lazy dinsdag 

We beginnen de dag met ochtendgymnastiek. Wat heb je 

nodig om een voedende gezichtsmasker en een bruisbal 

te maken? Dat ga je vandaag leren. Welke geur vind jij 

lekker? 

 

 

MEENEMEN: Tandenborstel KLEDING: Pyiama of 
huispak 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

CULTUURFABRIEK 
Maandag 
02-01-2023 

Schaatsen 

Op onze nieuwe locatie BSO KwestKids, SVH in 

Honselersdijk staat vandaag een heuse schaatsbaan. De 

schaatsen staan daar klaar voor ons. Durf jij vandaag ook 

de strijd aan met een potje leasergamen of bouw jij liever 

een toren met Bamboestiek. 

 

TIJD: 8.30 uur aanwezig zijn.  
 

Schiereiland 

Kwest in de feeststemming 

 

NATUURPAD 
Woensdag 
04-01-2024 

Herken jij me nog? 

Rood, bruin, geel, oranje… heel veel kleuren zijn er buiten 

te vinden. We gaan met zijn alle de mooiste blaadjes 

zoeken om daar een masker mee te maken. We zijn 

benieuwd of jullie nog te herkennen zijn. 

MEENEMEN: Regenkleding 

 

ONTDEKLAB 
Vrijdag 
06-01-2023 

Grand finale van de kerstvakantie 

Wil je dansen, zingen of een goocheltruc? Het kan 

vandaag allemaal. We gaan optreden voor een publiek. Wil 

je geschminkt of verkleed? Laat je fantasie de vrije loop. 

Een ding is zeker het wordt een geweldige afsluiter van de 

vakantie! 

 

UITNODIGING: Publiek is welkom vanaf 16.30 uur. We 
horen graag via de Konnect app of ouders komen kijken.  

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Donderdag 
05-01-2023 

Oud Hollandse spellen in een modern jasje. 

Sjoelen, spijkerpoepen en blikwerpen… Wie kent deze 

spelletjes niet? Vandaag komen alle oud-Hollandse 

spellen aanbod in een modern en feestelijk jasje.  

 

BIJZONDERHEDEN: Je mag verkleed komen. 

 

KOOKSTUDIO 
Dinsdag 
03-01-2023 

Pizza! 

Vandaag gaan we een kijkje nemen achter de schermen  

bij Domino's pizza. We gaan daar in stijl heen, met onze 

eigen gemaakte koksmuts.  

 

 

Geen bijzonderheden vandaag.  
 


