
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

MERRY CHRISTMAS  
Maandag 
26-12-2022 

Tweede kerstdag 

Wij wensen jullie fijne feestdagen! 

LET OP! BSO KwestKids is vandaag gesloten. 

Scouting 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
28-12-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Scouting 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 
30-12-2022 

Opvang nodig? 
Vandaag is BSO KwestKids, Scouting 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 
Donderdag 
29-12-2022 

Oliebollendisco 

Swing met ons mee! 

We hebben een disco en pionieren een podium. Welke act 

voeren jullie op?  

Natuurlijk sluiten we het jaar af met heerlijke oliebollen. 

 

VANDAAG: Geen bijzonderheden  

 

NATUURPAD 
Dinsdag 
27-12-2022 

Scoutingskills  

Fikkie steken met de firesteell! We maken ons eigen 

brooddeeg en bakken overheerlijke broodjes boven het 

vuur.  

Bedenk een spannend verhaal en griezel mee bij het 

kampvuur.  

VANDAAG: Geen bijzonderheden 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
02-01-2022 

Schaatsen 

Zwieren en zwaaien, zie jij ons al gaan? 

We gaan naar onze eigen Kwest schaatsbaan!  

Rondjes schaatsen of ijshockeyen. Ga je mee? 

BIJZONDERHEDEN: We gaan op de fiets, dus neem je 
fiets mee!  
KLEDING: Warme kleding, handschoenen, muts en sjaal.  

Scouting 

Kwest in de feeststemming 

 

OPVANG BIJ… 
Woensdag 
04-01-2022 

Opvang nodig? 

Vandaag is BSO KwestKids, Scouting 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 
06-01-2022 

Opvang nodig? 
Vandaag is BSO KwestKids, Scouting 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 
Donderdag 
05-01-2022 

IJssculpturen  

Brrr wat is het koud! Hier kunnen wij wel wat mee. 

Vandaag gaan we ontdekken hoe we ijssculpturen kunnen 

maken. Hakken, beitelen, schuren. Wat voor figuur maak 

jij? 

VANDAAG: Geen bijzonderheden  

 

CULTUURFABRIEK 
Dinsdag 
03-01-2022 

Naar de film 

Wat een feest, naar WestlandTheater de Naald. We gaan 

op expeditie!  

Kijk mee naar de film 'Strange world". Loopt het goed af? 

BIJZONDERHEDEN: We gaan op de fiets, dus neem je 
fiets mee!  
 


