
 
 

 
 

Nieuwsbrief van KDV, POV ‘t Peuterstation en VSO/BSO School B februari 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). 
 
De basisscholen gaan open per maandag 8 februari en voor de BSO is er noodopvang. 
Vandaag hebben alle ouders een e-mail van onze directeur Tom de Kort van KaKa 
ontvangen. Daarin staat dat wij als KDV en peuteropvang weer open gaan. Helaas is de BSO 
alleen open voor noodopvang. We hopen het met z’n allen nog vol te houden om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. 
 
Kinderdagverblijf (KDV) 
Binnenkort starten we met het KDV. Dit gaat uiteraard in overleg met ouders.  
Inmiddels hebben we de eerste aanmeldingen binnen. Wij zijn er klaar voor! 
 
POV ’t Peuterstation 

In de afgelopen ‘Lock-down’ weken hebben wij; Tommy, Els en Hetty onze peuters diverse 
filmpjes en opdrachten toegestuurd. Ons thema was BOUWEN of HUIZEN BOUWEN.  Ouders 
konden de filmpjes samen met hun peuter bekijken en uitvoeren.  Op deze manier bleven 
we toch nog een beetje betrokken bij elkaar. We hebben verschillende leuke reacties 
teruggekregen van ouders, o.a. foto’s en filmpjes van zingende of bouwende peuters. 
Dit vonden wij heel erg gaaf om te zien!!!!!!!  Hartelijk dank daarvoor.   
Op dinsdag  9 februari start de peuteropvang weer en gaan we aan de slag met het project 
“Welkom”. Wij gaan ervoor zorgen dat de peuters zich ook zo gaan voelen, WELKOM!!!   
Wat leuk dat jullie er weer zijn!!!   
 
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 te 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 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. 
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Richtlijnen Corona 
- 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen. 
- handen wassen. 
- als je ziek bent en/of koorts hebt blijf je thuis.  
- graag bij de ingang van de peuteropvang de kinderen brengen en halen. 
 
Belangrijke data 
8 februari gaan de scholen, KDV en peuteropvang weer open.  
De VSO/BSO is alleen open voor noodopvang. We houden u op de hoogte! 
 
Wat doet de BSO in februari? 
We gaan aan de slag met het thema: 
winter.  We hebben gehoord dat er flink 
wat sneeuw gaat vallen dit weekend! We 
zullen activiteiten bedenken in het kader 
van dit thema. Natuurlijk gaan we naar 
buiten als er eventueel sneeuw ligt. Wat 
zou dat SUPER zijn!!  We vinden het heel 
leuk als kinderen hun eigen inbreng ook 
kunnen uitvoeren bij ons, dus kom maar op met al die leuke winter ideeën! 
 
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? 
Op de noodopvang op de Beatrixschool hebben we een aantal kinderen van onze eigen BSO 
mogen ontvangen. Omdat de Lock-down langer duurde zijn Juf Bianca en juf Yvonne langs 
alle BSO kinderen gegaan voor een “stoep”bezoek.  Ze zagen vooral hele verbaasde en blije 
kinderen aan de voordeur. Het was voor de leidsters fijn om iedereen even te zien en te 
horen.  We missen jullie enorm en hopen iedereen gauw weer op de BSO te zien!  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
Team School B 
Hetty, Bianca, Els, Tommy en Yvonne 
 
Volg ons ook op Facebook: Kinderopvang KaKa 
 


