
 
                                                                                                                                    

Nieuwsbrief Peuterstation en VSO/BSO School B augustus 2020    

Contact informatie voor zowel de peuterspeelzaal, VSO en de BSO. 

Vanaf 17 augustus horen we bij Kinderopvang KaKa. 

Voor alle vragen kunt u terecht op de administratie van KaKa 

info@kaka.nl of u kunt contact opnemen via telefoonnummer 0521-700240. 

Inschrijvingen ontvangen wij graag digitaal via www.kaka.nl/inschrijvingen 

Nieuw telefoon voor het Peuterstation en de VSO/BSO 06-22103506. 

Aanspreekpunt voor School B is Yvonne Ariesen (06-10525730 buiten openingstijden). 

 

’t Peuterstation: 

Op ’t peuterstation zijn we de eerste 2 weken na de vakantie rustig van start gegaan. De 

peuters moesten er weer even “inkomen” na een lange zomervakantie.  

 ’t Peuterstation is nu 4 dagdelen geopend, zodat de groep nu ook over 4 dagdelen  

verdeeld is en er per ochtend minder kinderen zijn. Inmiddels zijn er al nieuwe peuters 

bijgekomen. We hebben nog wat plekjes open. Als deze ukken een beetje gewend zijn gaan 

we met een nieuw thema aan de slag. Ons nieuwe telefoonnummer is 06-22103506.  

VSO/BSO School B 

Helaas is het niet mogelijk om hetzelfde nummer te houden voor het Peuterstation en de 

VSO/BSO. Graag het nieuwe gezamenlijke nummer gebruiken 06-22103506. 

Voor het aan- en afmelden van uw kind(eren) graag de app van Mychapp gebruiken of 

mailen naar inf@kaka.nl. Wij kunnen zelf geen kinderen inplannen of kinderen uit de 

planning halen. 

 

VSO 
07.30-08.15 

Maandag Dinsdag 
 

Woensdag donderdag vrijdag 

 Bianca Yvonne Hetty Yvonne Hetty 

*Als u vanaf 07.00 uur opvang nodig heeft graag even melden van te voren 

 

BSO maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

14.15_18.30 Yvonne Yvonne Bianca Yvonne  

  Bianca  Bianca Bianca 

*Als u tot 18.30 opvang nodig heeft, dan willen we dat graag van te voren weten. 
 
 
Richtlijnen Corona: 
Alleen 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen, handen wassen en als je ziek bent 
en/of koorts hebt blijf je thuis. Kleuters met verkoudheidsklachten mogen wel komen, mits 
je geen koorts hebt. Graag bij de peuteropvang de kinderen brengen en halen. 
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Belangrijke data:                                                                                          
18 september      Onderbouw vrije dag                       groep 1 t/m 4 

9 oktober             Studiedag             alle groepen vrij 

 

 

 

Doen kids thema voor de maand september: 

In de natuur, proefjes en alles in 1 feest. We zijn het schooljaar begonnen met in de natuur. 

We hebben heerlijke buiten gespeeld, materiaal buiten gevonden en ermee geknutseld of 

gebouwd. Hier gaan we nog even mee door. Op verzoek van de kinderen gaan we ook 

proefjes doen. 

Verder valt er van alles te vieren en daarom houden we op donderdag 17 september een 

alles in 1 feest en dit is ook meteen de kook BSO voor deze maand. 

                                             

 
 

 

 
 
Wat hebben we gedaan de afgelopen weken 

We hebben vooral veel buiten gespeeld.  

Weer even wennen aan het naar school gaan en 

de BSO. 

Hiernaast wat foto’s van knutsel- en activiteiten.        

 

 

 

 

Team School B 

Hetty, Bianca en Yvonne                                                                                                         


