Nieuwsbrief van KDV, POV ‘t Peuterstation en VSO/BSO School B januari 2021
Voor vragen kunt u terecht op de administratie van KaKa; info@kaka.nl, telnr: 0521700240.
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).
We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2021!
We hopen dat we dit jaar weer terug kunnen naar een beetje een normale situatie
en alle kinderen snel weer kunnen zien.

Kinderdagverblijf (KDV)
Na de lockdown starten we op School B met de opvang voor kinderen vanaf
2 jaar. Bianca zal de vaste leidster zijn op deze groep en haar kennen we
natuurlijk al van de BSO.
Nieuwe medewerker
Na de lockdown, komt Tommy van der Zanden ons team versterken. Hij gaat o.a. werken op
de VSO, ´t Peuterstation en de BSO. In de bijlage introduceert Tommy zichzelf. Wij heten
hem van harte welkom binnen ons team!
POV ’t Peuterstation
In de week voor de kerstvakantie moest de peuteropvang onverwacht snel dicht. Met een
beetje improviseren hebben we nog voor de laatste groep peutertjes een gezellige
“kerstbrunch” geregeld. Samen hebben we de tafel aangekleed met kerstspulletjes en toen
hebben de peuters gesmuld van al het lekkers.
Als we weer mogen starten na de lockdown, krijgen we er een aantal nieuwe peuters bij.
Op 3 van de 4 ochtenden zijn er dan inmiddels zoveel peuters dat er nog een extra collega bij
zal komen. Dit is Tommy van der Zanden. Hopelijk mogen wij de peuters weer snel welkom
heten op onze speelzaal!!!!
VSO/BSO
Aan- en afmelden van uw kind.
Voor het aan- en afmelden van uw kind(eren) willen wij u vragen om de app van Mychapp te
gebruiken of mailen naar info@kaka.nl. Wij kunnen zelf geen kinderen inplannen of kinderen
uit de planning halen.
Flex uren contracten
In MyChapp kunt u eenvoudig uw kinderen aan- en afmelden.
Als u een aanvraag doet in de Mychapp app van 14.15 uur tot 17.00 uur voor uw kind, dan
worden deze tijden verwerkt voor de facturering. Wij zetten de juiste tijden in Irosa, dit is
het programma waar wij als 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 ze geen koorts hebben.
- graag bij de ingang van de peuteropvang de kinderen brengen en halen.
Belangrijke data
Noodopvang t/m 19 januari. We houden u op de hoogte!
Toeslagenaffaire
De gemeente Steenwijk, gaat een rol spelen bij de oplossing in de toeslagaffaire. De
gemeente heeft hiervoor een coördinator aangesteld. Hier kunt u contact mee opnemen.
Wat doet de BSO in januari?
In januari, in ieder geval na de lockdown, gaan we aan de slag met het thema winter.
Wat hebben we in de afgelopen weken gedaan?
In de maand december hebben we gezellige Sinterklaas- en Kerstmiddagen gehad.
Sint heefteen aantal cadeautjes voor op de groep gebracht en chocoladeletters waren door
het hele lokaal verstopt.
In de tijd voor Kerst hebben de kinderen o.a. kerstsokken gemaakt, kerstkaarten gemaakt en
gekleurd. En natuurlijk hebben we ook lekker buiten gespeeld.

Team School B
Hetty, Bianca, Els, Tommy en Yvonne
Volg ons ook op Facebook: Kinderopvang KaKa

