
 
 
 

Nieuwsbrief Kinderopvang School B oktober 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 
              
Herfstvakantie    -  17 t/m 21 oktober  
Kook BSO              - donderdag 20 oktober 
Halloween            - dinsdag 25 oktober, kinderen mogen verkleedkleren meenemen  
 
Wijziging in het rooster 
VSO 

Maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Petra Petra Els Yvonne Petra 

 
 
POV 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Petra Hetty Hetty Hetty Hetty 

  Els  Petra 

   Verlengde POV  

   Petra   

 
BSO 

Maandag dinsdag woensdags donderdag vrijdag 

Petra en/of 
Andries 

Petra en /of 
Andries 

Yvonne Petra 
Andries 

Els  

Yvonne Yvonne  Yvonne Andries 

 
 
Nieuwe medewerker voorstellen           
Mijn naam is Andries Ensing. Ik ben 22 jaar en kom uit Gorredijk. Afgelopen jaar heb ik mijn opleiding 
Sportkunde afgerond aan de Hanzehogeschool in Groningen. Mijn afstudeeropdracht heb ik bij de 
vrouwen van SC Heerenveen mogen doen. 

Wat mij het meest bezig houd, is korfbal en voetbal. Ik heb altijd aan korfbal 
gedaan sinds mijn 4de, dat is nu al 18 jaar lang. Ik heb dit een tijdje op het 
hoogste niveau van Nederland mogen doen in de jeugd. Naast korfbal ben ik 
ook betrokken bij ONS Sneek (voetbal) als onderbouw coördinator. Hier zorg 
ik voor alle zaken en trainingen voor de jongste jeugd. Denk aan de 
champions (rond de 4-6 jaar) O8, O9 en O10.   
Komend jaar zal ik bij de BSO aan de slag om leuke activiteiten te begeleiden 
gericht op sport. Zo hoop ik samen met de kinderen leuke spellen te 
bedenken en te doen! 
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Zomerfeest                                                                                               
Op zaterdag 17 september hebben we het zomerfeest 
gevierd, fijn dat er zoveel ouders met kinderen zijn 
gekomen om deze heerlijke ochtend met ons te delen.  
 
Oudercommissie 
We hebben inmiddels 3 oudercommissie leden, met 
dank aan de ouders die zich beschikbaar hebben gesteld. 
 
POV ’t Peuterstation 
Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema 
WELKOM. Belangrijk was om alle peuters zich weer 
welkom en veilig te laten voelen op de groep. En een 
heel welkom natuurlijk voor de nieuwe peutertjes. 
Op dit moment zijn we op de speelzaal bezig met het 
thema ETEN EN DRINKEN. We leggen de nadruk op: wat 
gaan we eten, wat heb je daarvoor nodig….. Nemen we 
een ontbijt, eten we warm, nemen we een toetje? We 

hebben al verschillende crackers, rijstwafels en beschuit geproefd. Wat vond je lekker daarop….. 
Natuurlijk eten we ook elke ochtend lekker fruit. We hebben met de peuters appelmoes gemaakt en 
dit samen op gegeten. Een grappig boek bij dit thema was: Ontbillenbijt. De peuters plakten een 
bordje met boterhammen en versierden een pollepel. Na de herfstvakantie ( die is van 17 t/m 21 
oktober) beginnen we met het thema HERFST. Het aanmelden van nieuwe peuters kan via onze 
administratie. Wil je eerst komen kijken, zoek dan gerust contact met ons! 
 

 
 
VSO/BSO 
De afgelopen maand hebben we van het mooie weer genoten en vooral lekker buiten gespeeld. 
Ook zijn diverse spelletjes weer uit de kast gehaald, is er in de verschillende hoeken met poppen, met 
het keukentje en de draken gespeeld. Verder deden we sportieve activiteiten en een speurtocht. 
Het werken met een thema schiet er vaker bij in, vooral omdat kinderen ook zelf met ideeën komen 
en dat vinden we heel mooi om te zien. 
De komende maand gaan we met thema Herfst en Halloween aan de slag. De kinderen mogen op 
dinsdag oktober verkleedkleren meenemen, zodat ze zich op de BSO kunnen verkleden.  
                        
 
 

 
 

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


