
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Kinderopvang School B januari 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) 

 
Allereerst willen we iedereen een gelukkig en gezond 2022 wensen! 
 
Belangrijke data 
Kook BSO donderdag 20 januari 2022 
 
Corona 
Door de toenemende besmettingen willen we u vragen om; 
-zoveel mogelijk buiten te blijven met het brengen en halen van uw kind(eren). 
-overdracht of bijzondere mededelingen zoveel mogelijk via de app, telefoon, e-mail of 
buiten aan ons door te geven.  
 
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. 
 
Peuteropvang ’t Peuterstation 
Vanaf 10 januari start de peuteropvang weer. Vanaf dat moment krijgen de peuters op de 
peuteropvang fruit en drinken aangeboden van ons! De peuters hoeven zelf geen eten en 
drinken meer mee te nemen!! 
Na de eerste week zullen we starten met het Piramidethema, ziek en gezond.  
De verschillende hoeken in de groep zullen we vullen met materialen passend bij het thema. 
De liedjes en verhalen die we aanbieden zullen ook hierbij aansluiten. Een aantal peuters is 
voor of in de vakantie 4 jaar geworden, van hen hebben wij afscheid genomen. Na de 
vakantie start Jaxx bij ons op de groep.                                          
 
     

 
 

VSO/BSO 
Vanaf 10 januari zijn we weer volledig geopend. 
Het thema in december was feest! We hebben samen met de kinderen de groepsruimte 
versierd. Op 2 december hebben we Sinterklaasfeest gevierd. We hadden warme 
chocomelk,  pepernoten en er was een brief van Sint met aanwijzingen voor de cadeautjes 
voor de BSO kinderen. Verder hebben we stamppot gemaakt met de kinderen op de Kook 
BSO. Wat fijn om te zien dat de kinderen met smaak samen zaten te eten! 

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


In de kerstvakantie mochten we gebruik maken van een verfmachine. De kinderen hebben 
echt hele gave schilderijen gemaakt. 
 

      
 
 
 
 
Wat gaan we doen op de BSO in januari? 
In januari is het thema; Legomasters. In Doen kids staan ontzettend, leuke opdrachten om 
mee aan de slag te gaan.  
 
 
 

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

 

 
Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 

 
 
 
 


