
 
 

 
 

Nieuwsbrief van Kinderopvang School B mei 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 
Maandag 24 mei - 2e Pinksterdag 
 
Kook BSO 
Op donderdag 27 mei - kook BSO. 
 
Kinderdagverblijf (KDV) 
We hebben de eerste kinderen mogen verwelkomen op de verlengde peuteropvang. 
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via onze administratie info@kaka.nl 
Er is nog plek! 
 
POV ’t Peuterstation 

De komende weken gaan we aan de slag met ons nieuwe thema VERKEER. De wereld van 

een peuter wordt steeds groter. Hij of zij gaat steeds meer letten op wat er om hem/haar 

heen gebeurt en gaat dat steeds beter begrijpen. De peuter maakt samen met de ouders 

deel uit van de groep voetgangers, fietsers of overige verkeersdeelnemers die zich aan 

veiligheid- en verkeersregels moeten houden. Wij gaan op een speelse manier aan de slag 

met wat een peuter meemaakt in het verkeer. De afgelopen periode mochten wij weer 2 

nieuwe peutertjes verwelkomen en we namen afscheid van een peuter die gaat kleuteren. 

 
Wat doet de BSO in mei? 
In mei gaan we aan de slag met het thema Verkeer! 
We hebben al een aantal leuke activiteiten gevonden voor binnen en buiten. 
De kinderen zijn erg enthousiast en hebben al mooie dingen gemaakt. 

 
                                                             
 
Op de VSO zijn Sem en Tessa aan    
de slag gegaan met het thema 
verkeer. Zelf bedachten ze een 
zebrapad, auto en een conducteur 
pet. 
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Wat hebben we in april gedaan? 
De afgelopen weken stonden in het teken van het thema Lente.  
We hebben zaadjes geplant. Eerst in bakjes binnen maar nu staan ze in een bak buiten op de 
speelplaats! Verder hebben we geknutseld en buiten gespeeld en een speurtocht gehouden. 
We zouden nog graag wat foto’s van kunstwerken van het stoepbezoek ontvangen,  
dan kunnen we deze bij de BSO ophangen!  
 
 

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


