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Maart 2023 

Hallo ouders, 
 

 

 

 

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

De voorjaarsvakantie is weer voorbij en we hebben leuke dingen 
gedaan op de BSO. We hopen dat iedereen een leuke tijd heeft gehad. 
 

Een aantal kinderen hebben 26 armbandjes geloomd, op de BSO voor 
de actie van giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije 
en Syrië.  

 

 

 

 

De peuters werken met het thema ziek en gezond.  
Afgelopen week hebben de peuters lekker vakantie gehad. 
 
Op de BSO gaan nog even door met het Thema Beroepen.  
We krijgen nog ouders op bezoek die komen vertellen over hun 
beroep. We zijn heel benieuwd. 

 

  
Van 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: dinsdag  21 maart hapjes BSO 

Studiedag vrijdag 24 maart, alle leerlingen vrij 
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THEMA’s 
Waar zijn we mee bezig op de groep? 
Pov ’t Peuterstation 

Op dit moment werken op de peuteropvang aan het 
thema ZIEK en GEZOND. 

Ziek zijn is niet zo’n prettige ervaring voor een kind 
en voor ouders brengt het extra zorg met zich mee. 
Gelukkig is er van alles mogelijk om het verloop van 
een ziekte zo prettig mogelijk te maken. 

Op de speelzaal brengen we dit onder de aandacht, 
een extra kopje thee of soep, een verhaaltje 
voorlezen, een glaasje sinaasappelsap, een knuffel 
en een pleister. Wat doe je nog meer om gezond 
te worden en te blijven………. 

Ons volgende thema is WONEN. 

 

VSO/BSO 

Op de BSO werken we met het thema beroepen. 
We hebben beroepen uitgebeeld en de andere 
kinderen mochten dan raden. Op de ramen staan 
verschillende beroepen, die de kinderen bedacht 
hebben. We hebben een spel gedaan over 
beroepen. Welke kwaliteiten heb je nodig om bv juf 
te worden. Daar moeste sommige kinderen toch 
even over nadenken.  

In de week van 13 maart starten we met het thema 
Harry Potter. We hebben leuke activiteiten 
gevonden in Doen Kids en onze kinderen 
bedenken zelf ook vast nog wel wat leuke dingen. 

Deze keer gaan we met de kook BSO hapjes 
maken, veel kinderen vinden dit lekker en de 
kinderen kunnen ook goed meehelpen.  
De kook BSO is op dinsdag 21 maart. De 
afgelopen maand hebben we spaghetti bolognese 
gemaakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Er zijn de afgelopen periode weer een aantal kinderen 4 jaar geworden en doorgestroomd naar de BSO. 
We wensen iedereen heel veel plezier op school!  
De volgende kinderen zijn jarig in de maand maart: 3 Iris, 15 Niels en Malin, 23 Mia.  
We wensen deze kinderen een hele fijne verjaardag 

 



 

Nieuws over het team 
       
Even een overzicht van  
wie wanneer werkt. 

 

 

 

 
maandag Petra 
dinsdag Els 
woensdag Els 
donderdag Rick 
vrijdag Petra 

Peuterstation 
maandag Petra 
dinsdag Hetty en Els 
woensdag Hetty en Els 
donderdag Hetty en Petra 
Vrijdag Hetty en Petra 

BSO: 
maandag Petra en Yvonne 
dinsdag Astrid, Petra 
Yvonnewoensdag 
Yvonnedonderdag Astrid en 
Yvonne                            e 
vrijdag Astrid 
 
Op dit moment is Yvonne 
thuis               is 
vanwege een slijmbeurs- 
ontsteking in haar heup.  
 Petra en Astrid nemen de  
meeste diensten de 
tijdelijk over. Yvonne zal af 
en  
toe aanwezig zijn en thuis  
locatiehoofdtaken 
uitvoeren. 

 

 

                   VSO:  
. 

   

 

VSO  
maandag Petra 
dinsdag Els 
woensdag Els 
donderdag Rick 
vrijdag Petra 

Peuterstation  
maandag Petra  
dinsdag Hetty en Els  
woensdag Hetty en Els donderdag Hetty en Petra 
donderdag Hetty en Petra  vrijdag  
vrijdag Hetty en Petra 

BSO  maandag  
maandag Petra en Yvonne  
dinsdag Astrid en Yvonne  
woensdag Yvonne   
donderdag Astrid en Yvonne   vrijdag 
vrijdag Astrid  
 

 
Op dit moment is Yvonne thuis               is 
vanwege een slijmbeurs- 
ontsteking in haar heup.  
Petra en Astrid nemen de  meeste 
diensten zo veel mogelijk over. tijdelijk  
Yvonne zal af en  toe 
aanwezig zijn op locatie en thuis  
locatiehoofdtaken uitvoeren. 

 
 

 

 



 

 

Nieuws over het 
team 

Wat speelt er in het team? Zijn er 
roosterwijzigingen, is er ziekte, zijn 
er baby’s geboren. etc. etc. 

De GGD is op 23 februari op locatie geweest op de BSO. 
Dit is een jaarlijkse onaangekondigde inspectie. 
De toezichthouder van de GGD (de inspecteur) onderzoekt  
of de opvanglocatie voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang  
en onderliggende regelgeving zoals het Besluit Kwaliteit  
Kinderopvang. De locatie is goed bevonden en het rapport  
is binnenkort te vinden op de website van KaKa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kinderopvang KaKa   Locatie School B 

 Brink 12, 7991 CG Dwingeloo  Meester Zigher ter Steghestraat 1 
                                                                               8331KG Steenwijk 

 Tel: 0521-700240              Tel: 06-22103506 


