
 
 

 
 

Nieuwsbrief van KDV, POV ‘t Peuterstation en VSO/BSO School B maart2021 

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). 
 
Persconferentie 8 maart 
Zoals u wellicht gisteren uit de persconferentie begrepen heeft, is de BSO alleen open voor 
noodopvang. Helaas, want wij missen de kinderen enorm en we vinden het ook erg lang 
duren. Op dinsdag 23 maart om 19.00 uur is de volgende persconferentie en horen we welke 
maatregelen er vanaf 31 maart nodig zijn.  
We hopen natuurlijk dat de BSO weer helemaal open gaat. 
 
Belangrijke data 
19 maart studiedag alle leerlingen 
 
Stagiaire  
Vanaf volgende week donderdag 18 maart zal Demi Scholten stage bij ons komen lopen. 
Ze komt op donderdagochtend op de POV en de week erna op de BSO ook op de donderdag. 
Demi is eerste jaar student HBO Pedagogiek. Ze zal zichzelf in de volgende nieuwsbrief 
voorstellen. 
 
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! 
 
’t Peuterstation 
Op dit moment zijn we op de peuteropvang bezig met het thema KLEDING. 

Iedere dag doorloopt de peuter hetzelfde ritueel: aan- en uitkleden, jas aan of uit, ook zo 

met schoenen/laarzen, handschoenen omdat het koud is  of een petje omdat de zon schijnt.                                                                                                                                 

Op ‘t Peuterstation gaan we hier verder op in: hoe heet het kledingstuk, wat is de volgorde 

van aantrekken/uittrekken, past het wel of niet, wanneer en hoe trek je het aan. Bij wie 

hoort het kledingstuk. Als het vies is, moet kleding in de wasmachine, het moet opgehangen 

worden en soms daarna ook gestreken. Peuters kunnen dit “uitproberen” op de speelzaal. 

We hebben een voelbord met verschillende stoffen.  We verven en plakken, lezen boekjes 

en zingen liedjes over kleding. Ook vierden we een aantal verjaardagen en mochten we weer 

wat nieuwe peuters welkom heten op onze groep. 

VSO/BSO 
In het verleden gingen de BSO kinderen van school B in de schoolvakanties naar de 
Beatrixschool. Vanwege de uitbreiding met het KDV is dit niet meer mogelijk. 
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De kinderen van School B worden het hele jaar opgevangen op de eigen locatie. 
 
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. 
 
Wat doet de BSO in maart? 
We gaan aan de slag met het thema kunst op de BSO!  Een aantal kinderen wilde zelf aan de 
slag met het thema kunst. We hebben al enkele mooie kunstwerken gemaakt. We maken 
gebruik van Doen Kids om activiteiten te organiseren. Verder vinden we het fijn als kinderen 
zelf met leuke ideeën komen en gaan daarmee samen aan de slag!  
 
Thema kunst 
 

 
 Eva heeft haar sterrenbeeld opgezocht en geprikt. 
Kunnen jullie zien welk sterrenbeeld Eva heeft? 
Idee: Eva 

 
 
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? 
De afgelopen weken stonden in het teken van de winter. We merkten dat de kinderen met 
ouders er opuit zijn geweest en hebben ook hele leuke foto’s voorbij zien komen. 
Op de BSO hadden onze kinderen vooral zin om te kleuren en te tekenen of gewoon spelen, 
vooral buiten op het plein.                                                                                
 
 
 
 
 
Team School B                                                                                           
Hetty, Bianca, Els, Tommy en Yvonne 
 
 
 
 
 
Volg ons ook op Facebook en Instagram;  Kinderopvang KaKa 


