Nieuwsbrief van het Peuterstation en de VSO/BSO School B december 2020
Contact informatie voor zowel de peuterspeelzaal, VSO en de BSO 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
Het telefoonnummer voor het Peuterstation en de is VSO/BSO 06-22103506.
Locatiehoofd voor School B is Yvonne Ariesen (06-10525730 buiten openingstijden).
POV ’t Peuterstation

Op het Peuterstation zijn we een weekje themavrij geweest. In deze week werd
ook ons lokaal compleet veranderd en opgeknapt en kon het eerste groepje
peuters op vrijdag naar hartenlust alles “ opnieuw ” ontdekken!!!! Het lokaal is
inmiddels ook in Sinterklaassfeer, het klimhuis in omgetoverd tot pakjesboot, er
liggen verkleedkleren voor pietjes en sintjes en overal hangen vlaggetjes. Zo
werken we deze weken naar 3 en 4 december toe, op die ochtenden vieren ook wij
een aangepast Sinterklaasfeest en krijgen de peuters een cadeautje!
VSO/BSO
Aan en afmelden van uw kind:
Voor het Peuterstation en de VSO/BSO graag het gezamenlijke nummer gebruiken
06-22103506. Voor het aan- en afmelden van uw kind(eren) graag de app van Mychapp
gebruiken of mailen naar info@kaka.nl.
Wij kunnen zelf geen kinderen inplannen of kinderen uit de planning halen.
Flex uren:
In de MyChap app kunt u eenvoudig de kinderen aan en afmelden.
Als u een aanvraag doet in de Mychapp app van 14.15 uur tot 17.00 uur voor uw kind,
worden deze tijden verwerkt voor de facturering.
Wij zetten de juiste tijden in Irosa, dit is het programma waar wij leidsters mee werken.
Richtlijnen Corona:
- 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen.
- handen wassen.
- als je ziek bent en/of koorts hebt blijf je thuis.
- kinderen met verkoudheidsklachten mogen wel komen, mits je geen koorts hebt.

- graag bij de peuteropvang/VSO/BSO de kinderen brengen en halen.
- als u naar binnen wil komen, is een mondkapje verplicht.
Belangrijke data:
1 en 3december Gezellige middag in Sintsfeer
17 en 18 december Gezellige middag in Kerstsfeer
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Opgave kerstvakantie:
De kerstvakantie komt er weer aan. Graag willen wij weten of uw kind(eren) wel of niet
komen. Wilt u dit doorgeven in Mychapp of aan onze administratie.
Daar kunnen wij de planning voor onze leidsters op aanpassen. Graag voor 5 december.
Make over van ons lokaal:
Op donderdag 19 november heeft ons lokaal een make over gekregen. Het Styling en klus
team zijn de hele dag samen met de leidsters druk bezig geweest om het Peuterstation en
de VSO/BSO in 1 dag om te toveren naar een gezellige huiskamersetting. Wij vinden dat dit
goed gelukt is, door vooral rust te creëren in het interieur.
De ruimte is nu zo ingericht dat zowel peuters en VSO/BSO kinderen een uitdagende en
gezellige ruimte hebben om in te spelen.
Wat doet de BSO in december:

Het thema voor de maand december is Sint en Kerst. We gaan huisjes maken die op de
ramen gaan plakken en anderen knutsels maken.
Ook de verkleedkleren sint en piet zijn er weer en de kinderen kunnen hier heerlijk mee
spelen. Verder hebben we op dinsdag en donderdag een
gezellige middag gepland in de week voor Sinterklaas en Kerst.

Wat hebben we gedaan de afgelopen weken
Het thema voor de maand november was Wetenschap. We hebben een televisie en een
ventilator uit elkaar gehaald en daar weer nieuwe dingen van gemaakt. Ook de jongere
kinderen vonden het erg leuk om hier mee aan de slag te gaan. We hebben echte konijnen
op bezoek gehad. Met playmais hebben we allerlei vrije fantasie dingen gemaakt.
Op de VSO is de Knex erg populair, hier worden spinners van gemaakt, zodat ze een battle
kunnen houden.

Team School B
Hetty, Bianca, Els en Yvonne

Volg ons ook op Facebook: Kinderopvang KaKa

