Nieuwsbrief van KDV, POV ‘t Peuterstation en VSO/BSO School B april 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).
Persconferentie 13 april2021-De BSO mag weer helemaal open!
Zoals u wellicht uit de persconferentie begrepen heeft gaat de BSO vanaf maandag weer
helemaal open. We zijn erg blij met dit nieuws en we gaan er van uit dat alle kinderen vanaf
maandag 19 april weer komen. Mocht uw kind niet komen vergeet dan niet op tijd af te
melden. Het is voor ons belangrijk dat de presentielijsten kloppen!
Richtlijnen Corona
- 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen.
- handen wassen.
- als je ziek bent en/of koorts hebt blijf je thuis.
- graag bij de ingang van de peuteropvang de kinderen brengen en halen.Belangrijke data
Dinsdag 20 maart – BSO. Op verzoek van de kinderen gaan juf Bianca en Juf Yvonne
pannenkoeken bakken. Op deze dag liever uw kind(eren) niet voor 17.00 uur ophalen, zodat
we de tijd hebben om gezellig samen te eten.
Meivakantie
Graag deze week in My Chapp de kinderen aanmelden voor de meivakantie.
Dan kunnen wij de planning voor de medewerkers aanpassen.

Stagiaire
Vanaf donderdag 18 maart loopt Demi Scholten stage bij
ons. In het stukje hieronder stelt ze zich voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Demi Scholten, ik ben negentien jaar en ik
woon in Wapserveen. Sinds een paar weken loop ik op de
donderdag stage bij KaKa. De ene week op de ochtend bij
de peuteropvang en de andere week in de middag bij de
BSO. Op dit moment volg ik de opleiding Pedagogiek aan
het NHL Stenden in Leeuwarden. Vorig jaar heb ik de
opleiding onderwijsassistent afgerond aan het Drenthe
College in Meppel. Nog even wat over mijzelf, ik vind het leuk om te bakken, shoppen en om
naar de sportschool gaan. Ook vind ik het leuk om gezellig op een terrasje een drankje te

doen! Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin bij KaKa en kijk er naar uit om de komende
periode, tot de zomervakantie, stage te komen lopen!
Kinderdagverblijf (KDV)
Nu alles open gaat kunnen we ook starten we met het bieden van verlengde peuteropvang
We vragen ouders om contact op te nemen met de administratie en de startdatum door te
geven. (info@kaka.nl) We hopen deze kinderen snel op de opvang te zien.
’t Peuterstation
Op onze speelzaal zijn we bezig met het thema lente!!! Hierbij richten wij ons met de
peuters op “groeien” Het groeien van bloemetjes en zaadjes ( potjes hiervan staan op tafel)
en het groeien van dieren die net geboren zijn. Hierbij staat Dottie, die eieren legt, centraal.
Zij zit op haar nest op onze thematafel en vlakbij staat de zelfgebouwde boerderij van de
peuters waar nog veel meer ( jonge ) dieren wonen. Ook Coco, het jonge vogeltje dat niet
durft, maar wel moet leren vliegen, hebben we uitgebreid besproken. Heel fijn dat we er
weer nieuwe peuters bij hebben!!!
VSO/BSO
In het verleden gingen de BSO kinderen van school B in de schoolvakanties naar de
Beatrixschool.Vanwege de uitbreiding met het KDV is dit niet meer mogelijk.
De kinderen van School B worden het hele jaar opgevangen op de eigen locatie, School B
Richtlijnen Corona
- 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen.
- handen wassen.
- als je ziek bent en/of koorts hebt blijf je thuis.
- graag bij de ingang van de peuteropvang de kinderen brengen en halen.
Wat doet de BSO in april?
Ook op de BSO zijn we met het thema lente begonnen. We zijn
al druk aan de slag gegaan met play- maïs om mooie bloemen
en figuren te maken.
De collega’s Bianca, Els en Tommy hebben alle thuis zittende
BSO kinderen een stoepbezoek gebracht. De kinderen hebben
een leeg canvas doek gekregen om een mooi kunstwerk op te
maken. Verder zat er een lieve tekst bij, omdat we jullie zo
ontzettend gemist hebben.
Ouders kunnen de foto’s van de kunstwerken naar ons sturen
via de app of de mail.
Als de foto’s hiervan binnen zijn maken we er een mooie
collage van voor op de BSO. De eerste foto’s zijn al binnen!

De broers Kai en Moos met hun prachtige kunstwerken

Wat hebben we de afgelopen weken gedaan?
De afgelopen weken stond in het teken van het thema Kunst. Met verschillende materialen
hebben de kinderen hun eigen kunstwerken gemaakt. Ondanks het koude, winterse weer
zijn we ook veel buiten geweest.

Team School B
Hetty, Bianca, Els, Tommyen Yvonne

Volg ons ook op Facebook en Instagram;Kinderopvang KaKa

