
 
 

 
 
Nieuwsbrief Kinderopvang School B november 2021 

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 
12 november – onderbouw vrij 
24 november Studiedag school B – POV ‘t Peuterstation is deze ochtend gesloten. 
Kerstvakantie 27 december 2021 – 7 januari 2021 
 
Kook bso  
Op dinsdag 23 november. 
Een aantal kinderen kwam met  het idee voor een winterse stamppot. Super goed plan! 
 
Corona 
Helaas lopen de aantallen van mensen die corona krijgen weer op.  
We willen u dan ook vragen om buiten te blijven met het brengen en halen van kinderen. 
 
Aan- en afmelden van kinderen VSO en BSO 
Via de My Chapp kunt u uw kind(eren) aan- en afmelden.  
Graag uw kind(eren) aan- en afmelden bv als ze ziek zijn of een keer niet komen.  
Denkt u eraan uw kind(eren) op tijd aan of/of af te melden voor een studiedag of vakantie! 
 
Mededelingen medewerkers 
Wij zijn heel blij met onze nieuwe collega’s. 
Petra en Maartje zijn de vaste invallers voor de komende tijd. 
Petra is aan het re-integreren en gaat op den duur al haar uren bij ons invullen. 
 
Kinderdagverblijf  
We hebben al verschillende kinderen welkom mogen heten op de verlengde peuteropvang. 
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via onze administratie info@kaka.nl 
Er is nog plek! 
 
Peuteropvang  ’t Peuterstation 
Op POV ’t Peuterstation zijn we deze weken bezig met het thema HERFST. 
De herfst is voor de peuters een spannend seizoen, er valt veel te beleven, de natuur om 
hen heen verandert zichtbaar. De bomen en struiken verkleuren, worden kaal en er 
liggen een hoop bladeren op de stoep en straat. Ook in het bos of park is er veel op de 
grond te vinden en te zien, paddenstoelen, kastanjes, eikels, beukennootjes. Centraal in 
ons thema staat dit keer de spin. We gaan op zoek naar echte spinnen en bekijken hun 
web. We maken zelf ook een ‘echte’ spin!!We namen afscheid van Dorian, hij is 4 jaar 
geworden en we verwelkomen onze nieuwe   
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peuters: Leander, Iris en Jolie-Ann.        
                                                                                    
VSO/BSO 
Het thema in oktober was techniek. We hebben samen van alles onderzocht en 
uitgeprobeerd. Hoe werken apparaten en hoe haal je ze uit elkaar? Wie maakt de best, 
rollende knikkerbaan? Hoe blaas je een zeepbel in een zeepbel? Hoe  maak je een schilderij 
van wol, spijkers, wol en hout? 
 
Afgelopen donderdag vierden we samen Halloween!! 
De groepsruimte was aangekleed in Halloween sfeer, inclusief verkleedde juffen/ 
Op het menu stond: groene heksensoep met oogballen, spinnenkoekjes en pompoen! 
 
 

 
 
Wat doet de BSO in november? 
Ontwerp je eigen robot tijdens het thema Rocking Robots.  
Met behulp van verschillende materialen denk aan; bladeren, hout, lego of kosteloos 
materiaal creëert iedereen zijn eigen Rocking Robot! 
 
 

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

 

Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar www.kaka.nl 
Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 
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