
 
 
 
 

Nieuwsbrief Kinderopvang School B december 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 
Sinterklaasviering donderdag 3 en vrijdag 4 december 
Kook BSO dinsdag 14 december 
Kerstvakantie 27 december 2021 – 7 januari 2021 
 
Corona 
Door de toenemende besmettingen willen we u vragen om; 
-zoveel mogelijk buiten te blijven met het brengen en halen van uw kind(eren). 
-overdracht of bijzondere mededelingen zoveel mogelijk via de app, telefoon, e-mail of 
buiten aan ons door te geven.  
 
Aan- en afmelden van kinderen VSO en BSO voor de Kerstvakantie 
Voor volgende week graag uw kind aan- of afmelden voor de kerstvakantie,  
Zodat we op tijd het rooster kunnen maken. 
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! 
 
Kinderdagverblijf  
We hebben al verschillende kinderen welkom mogen heten op de verlengde peuteropvang. 
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via onze administratieinfo@kaka.nl 
Er is nog plek! 
 
Peuteropvang ’t Peuterstation 
Op dit moment zijn we nog volop bezig met Sinterklaas. Op de groep kunnen de peuters zich 
verkleden als Sint en Piet. Ons klimhuis is omgetoverd tot een grote stoomboot, waarop met 
enige regelmaat Sinterklaas en zijn Pieten ons toe zwaaien. Bij de schoorsteen zijn alle 
geknutselde schoentjes gezet en hebben we veel gezongen.  Deze week vieren we op 
donderdag en vrijdag het Sinterklaasfeest met de peuters. Daarna starten we met thema, 
Kerst.  
 
VSO/BSO 
Het thema in november was Rocking robots. Met lego, knexx, kapla en kosteloos materiaal 
zijn er allemaal robots gemaakt door de kinderen.  Zelf ons raam kreeg een robot 
metamorfose!  
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Wat doet de BSO in december? 
December staat in het teken feest en de gezelligheid met elkaar. Eerst vieren we met de 
kinderen op donderdag 2 en vrijdag 3 december het Sinterklaasfeest. Daarna zullen we 
samen de groepsruimte versieren voor Kerst.  
 
Kook BSO 
Door veel ziekte van kinderen en afwezigheid van pedagogisch medewerkers hebben we 
ervoor gekozen om de week voor Sinterklaas met zijn allen pepernoten te bakken in plaats 
van een kook BSO. Dit was superleuk om te doen! 
Op dinsdag 14 december is er weer een nieuwe kook BSO. Dan staat er stamppot op het 
menu! 
 
 

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

 

 
Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 

 
 
 
 


