
 
 

 
 

 
                                                                                                                                     

 

 

Nieuwsbrief van het Peuterstation en de VSO/BSO School B oktober 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 VSO/BSO 06-22103506. 

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

 

’t Peuterstation: 

Op 't Peuterstation zijn we op dit moment bezig met het thema Kleur en Vorm.  Alles wat 

kleur heeft spreekt peuters aan. De dingen waar ze mee spelen hebben meestal een vrolijke 

kleur, vaak een van de primaire kleuren. Kleur is een belangrijk facet van de creatieve 

ontwikkeling, maar ook van de emotionele ontwikkeling. Kleuren kunnen bepaalde emoties 

oproepen. Kleur heeft ook een signaal functie, denk aan de kleuren die gebruikt worden in 

het verkeer.  We gaan ons bezig houden met het herkennen van kleuren en vormen. Wat is 

rond, vierkant of een driekhoek....... 

Het aantal peuters groeit, op de woensdag- en vrijdagochtend en daarom komt er vanaf 1 
oktober een extra leidster bij!!! Een aantal peuters en ouders kennen deze extra juf al.  
Het is Els Heibrink.  Ook deze 'oude' juf is hier erg blij mee.  
 
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. 

Richtlijnen Corona: 
Alleen 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen, handen wassen en 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 de kinderen brengen en halen. 
 
Belangrijke data:                                                                                          
9 oktober             Studiedag alle groepen vrij 

12-17 oktober     Herfstvakantie (we clusteren met de BSO op de BeaZo, OBS Beatrixschool) 

27 oktober           Halloween en Kook BSO op dinsdag  

29 oktober           Halloween en Kook BSO en op donderdag 
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Nieuwe medewerker: 

Per 1 oktober komt Els Heibrink weer bij ons werken. Ze gaat op het Peuterstation werken 

en ook 2 ochtenden op het Hummeltje in Eesveen. Verder gaat Els de VSO diensten van 

Hetty overnemen, de woensdag en vrijdag ochtend. Els welkom terug!          

        

Wat gaan we doen:                                                                                 

Het thema voor de maand oktober is Herfst/Halloween: 

We gaan deze maand lekker aan de slag hiermee, ook in de 

herfstvakantie!  We gaan o.a. een herfstfotolijstje maken, knutselen 

en lekkere hapjes maken. De kook BSO houden we op dinsdag en 

donderdag, samen met een Halloween middag. De kinderen mogen 

verkleedkleren mee.  

 

 

 

Wat hebben we gedaan de afgelopen weken 

We hebben nog lekker buiten kunnen spelen afgelopen maand. 

Verder hebben we buiten op de picknick bank allerlei spelletjes  

gedaan, getekend, proefjes gedaan en feest gevierd.  

De kook bso met zelfgemaakte pizza viel goed in de smaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Team School B 

               Hetty, Bianca, Els en Yvonne      

 

 

Volg ons ook op Facebook:  Kinderopvang KaKa                                                                                                    


