
 
 
 

 
Nieuwsbrief Kinderopvang School B mei 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 
Kook BSO        - donderdag 12 mei  
Hemelvaart    - gesloten op 26 mei  
School B          - gesloten op 27 mei, BSO open 
 
Oudercommissie 
We zoeken nog een enthousiast lid voor onze oudercommissie! 
 
Kinderdagverblijf 
We hebben al verschillende kinderen welkom mogen heten op de verlengde peuteropvang. 
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via onze administratie info@kaka.nl. 
Er is plek voor kinderen vanaf 2 jaar. 
 
POV ’t Peuterstation 

Bij pov ’t Peuterstation beginnen we deze week met het thema KUNST.  We gaan met de peuters 

kunst ontdekken, kunst is overal, peuters horen en zien hoe muziek gemaakt wordt, ze zien 

schilderijen,  platen in prentenboeken, ze horen rijmpjes en versjes en ze zien beelden en 

kunstobjecten op straat. Kunst maken is niet moeilijk, we gaan zelf aan de slag: verven, plakken, 

kleien. We zoeken samen mooie spulletjes, want ook dat is kunst. 

 
VSO/BSO 
Wat hebben we gedaan in de maand april?  
We hebben buiten spelletjes gedaan, cakejes versierd, verstoppertje gedaan in het bosje naast de 
BSO. Julien, Ruben en Fleur hebben zelf een spel bedacht en gemaakt, erg knap gedaan! 
In de meivakantie zijn we met een aantal kinderen naar de speeltuin in Havelte geweest.  
Ondanks dat het niet warm was hebben de kinderen een hele fijne dag gehad met als afsluiting 
natuurlijk een patatje en een ijsje. 
Verder hebben we op verzoek bingo gespeeld met popcorn erbij. Meidenmiddag met armen 
beschilderen en nagels lakken en Yoga. Zelf op een Djembé mogen spelen en muziek gemaakt. 
 

mailto:info@kaka.nl
http://www.kaka.nl/inschrijvingen
mailto:info@kaka.nl


 
 
 
 
Wat gaan we doen op de BSO in mei? 
In de maand mij gaan we net als de peuters aan de slag met het thema Kunst. 
We werken met het programma Doen Kids, waar we inspirerende activiteiten uit halen, zoals 
Schilderen als Michelangelo, hij schilderde het prachtige plafond van de Sixtijns kapel in Rome. Wat 
een uitdaging op dit al liggend op de rug te moeten doen. Schilderen met stippen en kunst op je  
boterham om maar even wat op te noemen.               
                                      

 

                                 
 
 

 
Team School B: Hetty, Els, Petra, Maartje en Yvonne 

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang Ka 

 

 


