
 
 
 

 
Nieuwsbrief Kinderopvang School B juni 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 23 juni  
17 juni       -  Studiedag school B 
29 juni       - Studiedag School B 
15 juli        - alle kinderen om 12.15 uur vrij 
  
Zomervakantie: 
Wilt u uw kind(eren) aan en/of afmelden in mychapp voor de zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus  
weel 29 t/m 34. Graag zo snel mogelijk. 
Het ziet er naar uit dat we de laatste 3 weken gaan clusteren met de Beatrixschool. 
De Beatrixschool heeft dezelfde openingstijden, adres Middenweg 4, Steenwijk. 
Els gaat in die weken een aantal uren/dagen op de Beatrixschool werken. 
 
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 

Op dit moment zitten wij midden in ons thema KUNST. Samen met de peuters, boetseren, verven en 

tekenen we van alles. Alle peuters hebben al 1 of meerdere kunstwerken gemaakt! De hoeken 

hebben we voor dit thema verrijkt met andere materialen. Zo wordt er gebouwd met speciale K’nex 

voor peuters, liggen er in onze huishoek alleen maar gele spullen! Creëren we schilderijen van 

mozaïek en zit er in de zandtafel geen zand, maar gekleurde rijst om mee te spelen. Volgende week 

zullen we samen met de peuters de ruimte ombouwen tot een museum, zodat al de gemaakte 

kunstwerken getoond kunnen worden aan de ouders. 

VSO/BSO 
In de maand mei hebben we kunstwerken gemaakt met verf, potlood en op de boterham. 
Jesse heeft zelfs zijn zelf een wegenkaart ontworpen! 
We hebben verschillende technieken gebruikt. We hebben boterhammen tot kunstwerken gemaakt 
door ze in Mondriaan stijl te versieren met kokosbrood. Er was natuurlijk ook ruimte voor eigen 
werk. We zijn trots op de kunstwerken.  
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Wat gaan we doen op de BSO in juni? 
In de maand juni gaan we aan de slag met het thema Film & Fashion. In de my chapp kunt u zien 
welke activiteiten we aanbieden. In dit thema gaan we ontdekken welke talenten onze kinderen 
hebben. We werken met het programma Doen Kids, waar we inspirerende activiteiten uit halen, 
zoals de photoboot en een kennisquiz. 

 
                                
 

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

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 

 

 


