
 
 
 
 
Nieuwsbrief ‘t Peuterstation en VSO/BSO School B december 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: op donderdag 22 december gezellige Kerstmiddag op de BSO. 
Kerstvakantie: vrijdag 23 december 2022, alle kinderen om 12.00 uur vrij t/m 6 januari 2023. 
 
Kerstvakantie: 
Denk aan het aan- en afmelden van uw kind(eren) voor de kerstvakantie. We willen graag weten zo 
vroeg mogelijk weten hoeveel kinderen er komen, zodat we het rooster kunnen maken. 
 
Nieuwe medewerkers: 
Vanaf 1 december heten we Rick de Jonge welkom op de VSO op donderdagochtend. 
Hij hoort bij het team van Giethoorn, maar komt bij ons de VSO doen. 
Els komt  op de dinsdag op de POV staan naast Hetty.  Petra komt vanaf januari op donderdag erbij 
op de POV. De peuteropvang groeit hard, dus we zijn blij dat de dames deze ochtenden oppakken.  
 

VSO maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Petra Els Els Rick  Petra 

 

POV maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Petra Hetty Hetty Hetty Hetty 

 Els Els Petra vanaf 
januari 

Petra 

 

BSO maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Petra  Andries Yvonne Andries Andries 

Yvonne Yvonne  Yvonne  

 
OC leden 
We houden ouders via deze nieuwsbrief op de hoogte. Meer informatie over de OC is te vinden op 
de homepagina van KaKa. 
 

Voorzitter Erik Pull ter Gunne Erik_pull@msn.com 

Secretaris Dennis Schreur dennis@tdschreur.nl 

Lid Theresia Quint Theresia.quint@infra.com 

 
 
POV ’t Peuterstation 
De afgelopen weken waren druk en spannend voor de peuters op POV ’t Peuterstation. De echte 
boot van Sint was natuurlijk gezonken, dus maakten wij van ons klimhuis een nieuwe stoomboot. 
Ook was er een heus “pietenhuis” in het klein en kon Sint lekker uitrusten en eten in de huishoek. De 
peuters konden zich naar hartenlust verkleden en neppakjes rondbrengen. Ze mochten hun zelf 
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geknutselde laars zetten bij de schoorsteen. Daarin zat wat lekkers en ze kregen ook nog een 
echtcadeautje via de Rommelpiet. We speelden “schoenenbingo” en hebben Pietengym gedaan. Ook 
leerden een aantal peuters het liedje Sinterklaas Kapoentje met gebarentaal erbij. Nu even een 
weekje thema-vrij en dan beginnen we aan Kerst, met alles wat daarbij hoort. 
 

 
 
 
VSO/BSO 
Vorige week maandag hebben we pizza gebakken met de kinderen, ze mochten ze zelf maken en 
beleggen. Daarna hebben we natuurlijk samen de pizza’s opgegeten. Ook spelen we iedere dag 
buiten als het weer het toe laat en is het weer de tijd om spelletjes te spelen. Uno, Cluedo en Lego 
Creator zijn erg in trek.   
Sint is in het land en dat kunnen we merken op de BSO. De kinderen zijn druk geweest met het 
maken van tekeningen en een prachtige welkom slinger voor Sint en Piet. Verder worden de 
verkleedkleren van Sint en Piet ook dagelijks gebruikt. De kinderen gaan er helemaal in op. 
Maandag 5 december hebben we een gezellige Sinterklaasmiddag gehouden. Voor elk kind was er 
een chocolade letter verstopt in het lokaal. Later op de middag hebben we warme chocomelk 
gedronken met slagroom en pepernoten gegeten.  Er was ook een code voor de cadeautjes voor de 
BSO, maar die was kwijt en konden we nergens vinden. Gelukkig is het allemaal goed gekomen, de 
kinderen hebben de code gekraakt: chocoladeletter en de cadeautjes stonden buiten klaar. We 
hebben een monopolyspel en Kinetic zand van Sint en Piet gekregen voor de BSO. 
In de maand december gaan we met het thema Kerst aan de slag. 
We hebben allerlei activiteiten klaar staan, verder is er altijd ruimte voor inbreng van de kinderen. 
 
                                                                                                                   

 
                                                                          

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig 
2023! 

 
Team School B: Hetty, Els, Petra, Andries en Yvonne. 

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa. 

 
 



 

 


