
 
 
 
 
Nieuwsbrief Peuterstation en VSO/BSO School B november 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: maandag 28 november. 
Kerstvakantie: vrijdag 23 december 2022 alle kinderen om 12.00 uur vrij t/m 6 januari 2023. 
 
OC leden 
We hebben inmiddels 3 leden voor de oudercommissie. Theresia Quint, ze was al lid van de OC. 
Erik Pull ter Gunne en Dennis Schreur zijn erbij gekomen.  We zijn blij dat ze voor ons de OC willen 
vertegenwoordigen. Hieronder vind u de e-mail adressen van de OC leden. 
We houden ouders via deze nieuwsbrief op de hoogte. Meer informatie over de OC is te vinden op 
de home pagina van KaKa. 
 

Voorzitter Erik Pull ter Gunne Erik_pull@msn.com 

Secretaris Dennis Schreur dennis@tdschreur.nl 

Lid Theresia Quint Theresia.quint@infra.com 

 
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. 
 
 
POV ’t Peuterstation 

Herfst op ’t Peuterstation. Op dit moment zijn we op de speelzaal bezig met het thema HERFST. 

Herfst is voor de kinderen een spannend seizoen, er valt een hoop te beleven, de natuur verandert 

zichtbaar. Wij maken de peuters vertrouwd met deze verandering. We bekijken allerlei 

herfstmaterialen, blaadjes, eikels, dennenappels, beukennootjes en kastanjes. Ook bekijken 

we hoe de dieren zich klaar maken voor de winter, de eekhoorn, spin of de egel. We maken 

een lampion van herfstbladeren voor 11 november, Sint Maarten. Er zijn ook weer wat nieuwe 

peuters in onze groepen gekomen, we hopen dat zij een fijne tijd bij ons zullen hebben. 
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VSO/BSO 
Wij werken ook met het thema herfst. De kinderen hebben herfstbladeren gezocht op het plein en 
daar dieren van gemaakt. Sommige kinderen wilden een lampion maken en mocht natuurlijk. We 
hebben Halloween gevierd, allerlei griezelige dingen gemaakt en gegeten, kinderen mochten 
verkleed komen. Verder hebben we de kookbso gehad met stamppot andijvie met spek, worst en jus. 
Verder zijn we blij met Andries onze nieuwe PM-er die buiten allerlei sport- en spelactiviteiten met 
de kinderen doet. We sturen de foto’s via de my chapp naar de ouders. 
 
 
                                                                          

 
 
 

 
 
 
 

Team School B: Hetty, Els, Petra, Andries en Yvonne. 
Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa. 



 
 
 

 


