
 
 
 
 
Nieuwsbrief Kinderopvang School B maart 2022 
Voor vragen kunt u terecht op de administratie van KaKa; info@kaka.nl, tel: 0521-700240 
Inschrijvingen ontvangen wij graag digitaal via www.kaka.nl/inschrijvingen 
Het telefoonnummer van onze locatie School B is 06-22103506 
Locatiehoofd voor School B is Yvonne Ariesen (06-10525730 buiten openingstijden) 
 
Belangrijke data 
Kook BSO 17 maart  
Onderbouw vrij op 18 maart - POV is open 
 
OC leden 
We zoeken nog een enthousiast lid voor onze OR. Zie bijlage. 
 
Kinderdagverblijf  
We hebben al verschillende kinderen welkom mogen heten op de verlengde peuteropvang. 
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via onze administratieinfo@kaka.nl. 
Er is nog plek voor kinderen vanaf 2 jaar. 
 
POV ’t Peuterstation 
Op ’t Peuterstation zijn we deze week gestart met het thema: huis, hier woon ik.                                       

Ieder kind ontdekt zijn eigen huis in kleine stapjes. Het begint met de eigen slaapplek, de plek waar 

het verschoond en aangekleed wordt, waar gegeten wordt en waar het speelt. Voor de peuter is het 

huis vertrouwd, de geluiden, kleuren en de sfeer.  Ze ontdekken dat kamers verschillende functies 

hebben; hier eet je en daar slaap je……… Dit thema staat dicht bij de belevingswereld van kinderen.  

Voor de voorjaarsvakantie namen wij afscheid van 4 peuters, zij stroomden door naar de basisschool. 

Aankomende weken verwelkomen wij weer een aantal nieuwe peuters. Maar er zijn nog enkele 

plekjes over.  

Vrijdagochtend is Patricia voor het laatst op de POV. Ze heeft de afgelopen maanden naast Hetty 

gestaan. Patricia gaat volledig op haar eigen locatie in Willemsoord werken. We bedanken Patricia 

voor haar inzet. Petra gaat de uren op de POV invullen vanaf volgende week vrijdag. 

VSO/BSO 
In de maand februari hebben we gewerkt met het thema winter. In de voorjaarsvakantie met thema 
Ontstress express. We hebben pooldieren geverfd en eten voor de vogels gemaakt, een pindaketting 
en bakjes met voer.  Voor de kook BSO hebben we pannenkoeken gebakken. Om te ont stressen in 
de voorjaarsvakantie hebben we nagels gelakt en onze armen versierd door ze mooi te schminken. 
Ook zijn een aantal kinderen naar de Maargies Hoeve geweest. 
 
 
Wat gaan we doen op de BSO in maart? 
In maart gaan we aan de slag met Festival Fantasie. Dit is een thema uit Doen Kids.  
In de bijlage vindt u het maandprogramma waar de kinderen uit kunnen kiezen. 
Er is nog plek voor nieuwe kinderen. 
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Een collage van de afgelopen maand 
 
 
 
 

Team School B: Hetty, Els, Petra, Maartje en Yvonne 
 
 

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 

 
 
 

 


