
 
 
 

Nieuwsbrief Kinderopvang School B 
augustus/september 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 
29 augustus          - start na de zomervakantie – welkom terug                 
6 september      -  Kook BSO (dinsdag) 
17 september      - Zomerfeest zaterdag 17 september van 10.00 tot 13.00 uur 
 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en we hebben er zin in om er weer een mooi 
jaar van te maken.                                 
 

 
 
 
 
Wijziging in het rooster 
VSO 

Maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

VSO - Petra Petra Els Sharon Petra 

     

 
 
POV 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Petra Hetty Hetty Hetty Hetty 

  Els  Petra 

Verlengde POV    Verlengde POV  

Petra of Yvonne   Petra of Yvonne  

     

 
BSO 

Maandag dinsdag woensdags donderdag vrijdag 

Petra Petra Yvonne Petra Els  

Yvonne Yvonne  Yvonne Vanaf week 38 
Tineke 
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Zomerfeest                                                                                               
Op zaterdag 17 september geven we van 10.00 tot 13.00 uur een zomerfeest voor alle kinderen en 
ouders. Wat we precies gaan doen houden we nog even geheim, we zijn nog druk bezig met de 
organisatie. 
  
Oudercommissie 
We zoeken nog een enthousiast lid voor onze oudercommissie! 
 
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 plek voor kinderen vanaf 2 jaar. 
 
POV ’t Peuterstation 
Op ’t Peuterstation starten we met het thema welkom.  
We starten rustig op met de peuters en zodat ze weer even kunnen wennen.  
Vanaf 29 augustus hebben we voldoende plek  voor nieuwe peuters.  
Het aanmelden van nieuwe peuters kan via onze administratie.  
Wil je eerst komen kijken, zoek dan gerust contact met ons! 
 
VSO/BSO 
In de zomervakantie hebben we buiten genoten van het weer.  We hebben een aantal activiteiten uit 
ons zomerprogramma gedaan, zoals het zelf verven van T-shirts . We hebben heerlijke croissants 
gegeten en pasta gemaakt.  De foto’s staan in MyChapp en een paar foto’s staan hieronder. 
 

                        
 
Wat gaan we doen op de BSO na de zomervakantie? 
Het thema is Hip Holland Hip. Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar. 
Dichtbevolkt heet dat! En we zijn een heel typisch volk met allemaal eigen gebruiken. Nu heeft ieder 
volk dat natuurlijk wel, maar weet je eigenlijk wel dat iets dat voor jou heel gewoon is, voor mensen 
uit andere landen heel vreemd is?! Een patatje mayo bijvoorbeeld! Vraag maar eens aan een toerist 
of zij dit ook kennen in hun eigen land en ze staren je vast verbaasd aan! 
Allemaal leuke gekke, hippe, Hollandse weetjes kom je tegen deze week. We gaan speuren, sporten, 
knutselen, quizzen en nog veel meer. 

 
 

Team School B: Hetty, Els, Petra, Sharon en Yvonne 
Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 

mailto:info@kaka.nl

