
 

Nieuwsbrief 

locatie School B 

Februari 2023 

Hallo ouders, 

 

In deze nieuwsbrief staat een stukje over: 
‘t Peuterstation, de VSO/BSO en alle belangrijke data. 

De voorjaarsvakantie komt er weer aan en we zijn al druk  
bezig met de voorbereidingen.  

Verder is een stukje over de wisseling van personeel  
per 1 februari. 
 

 

 

 

  
Van de 
oudercommissie 

De oudercommissie  
 
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 

Belangrijke oproep / Leuke uitspraken:  
 

Kook BSO: donderdag 16 februari 

Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

Graag de komende week aan- of afmelden in de MyChapp. 
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THEMA’s 
Waar zijn we mee bezig op de groep? 
Pov ’t Peuterstation 

Op dit moment zijn we op ’t Peuterstation bezig met 
het thema Verkeer. 

De wereld van een peuter wordt steeds groter en hij 
of zij gaat steeds meer letten op wat er om hem of 
haar heen gebeurt. Buiten in het verkeer 
bijvoorbeeld. De peuter gaat het ook steeds beter 
begrijpen. Dit thema sluit op een speelse manier 
hierbij aan. We oefenen hoe je moet oversteken bij 
het zebrapad, we spelen nu ook binnen met onze 
loopauto’s, we hebben een autowasstraat, 
parkeerplaatsen, echte autobanden, we knutselen 
en lezen boekjes over verkeer. 

Er zijn ook enkele nieuwe peuters gestart na de 
kerstvakantie, we hopen dat zij een fijne tijd bij ons 
zullen hebben. 

Het volgende thema is: 
Ziek en gezond. 

 

.  

 

 

 

 

VSO/BSO 

Op de BSO hebben we het thema van de Noord- 
naar de Zuidpool. Zoals verwacht ging alles weer 
anders. 

De kinderen wilden zelf andere dingen doen en dat 
mag. Vorige week hebben ze een restaurant 
gemaakt in de chill hoek en van de week was het 
de dierentuin. Gelukkig zijn de planten niet echt, 
want er wordt van alles verplaatst. Nagellakken 
was ook favoriet de afgelopen weken. Spelletjes 
spelen is ook altijd leuk. 

We hebben kinderen leren breien.  
Ondanks het onstuimige weer toch buiten 
gespeeld. Maandag was een studiedag en hebben 
we tussen de middag pizza gegeten en zelf een 
sprookjes verhaal verzonnen.  
Het sprookje van het Gingerbreadhuisje. Daarna 
hebben we het sprookje nagespeeld. Ze mochten 
zelf kiezen welke rol ze wilde spelen. Ze kun je 
gewoon 2 prinsessen in 1 sprookje hebben. De 
kinderen vonden het fantastisch om te doen. 

Welkom / 
afscheid  

 

Er zijn de afgelopen periode weer een aantal kinderen 4 jaar geworden en 
doorgestroomd naar de BSO. We wensen ….. en …… veel plezier op 
school! Ook zijn er een aantal nieuwe kinderen bij ons op de groep 
gekomen. Dit zijn …. en …… We hopen dat jullie een hele fijne tijd bi kin 
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Er zijn de afgelopen periode weer een aantal kinderen 4 jaar geworden en 
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Nieuws over het team 

 
Wat speelt er in het team?  
 
Per 1 februari Juf Astrid komt  
ons team versterken. 

 
 
Ik ben Astrid, 31 jaar en 
woon in Steenwijk.  
Ik ben getrouwd met Johan 
en samen hebben we  
2 kinderen 
Emma en Niels.  

 
In mijn vrije tijd  
mag ik graag lezen, wandelen, nieuwe recepten uitproberen  
of spelletjes doen.   
Na even uit dit werkveld  geweest te zijn,  
heb ik erg veel zin om weer  
te beginnen.  
Je zal mij treffen  
op dinsdag, donderdag en  
vrijdag.  
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