
 
 

 
 
Nieuwsbrief Kinderopvang School B augustus/september 2021 

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) 
  

    Wij vinden het fijn om iedereen weer te zien na de zomervakantie! 
 
Belangrijke data 
maandag 23 augustus 2021 start nieuwe schooljaar 
vrijdag 17 september onderbouw vrij 
 
Kook bso  
Op dinsdag 21 september is er kook bso. 
Recepten en eigen inbreng van de kinderen zijn altijd welkom! 
 
Afscheid en welkom nieuwe medewerkers 
Vanaf 23 augustus zal Tommy niet meer op onze locatie werken, hij gaat het team in 
Westerveld versterken. Bianca is na de zomervakantie alleen nog aan het werk op onze 
locatie in Eesveen, obs de Driesprong. Hier zal zij de peuteropvang en de VSO/BSO gaan 
draaien.   
Nieuw in ons team zijn Patricia en Naomi. Patricia komt op de peuteropvang en de BSO 
werken. Naomi zal op vrijdagmiddag de BSO draaien en is gespecialiseerd in het geven van 
sportactiviteiten.   
 
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 nog plek! 
 
Peuteropvang  ’t Peuterstation 
Na de zomervakantie starten we met het thema welkom. We verwelkomen een aantal 
nieuwe peuters en een nieuwe leidster. Op een ontspannen manier wennen we aan elkaar 
en aan de regels en afspraken op de groep.              
             
                                                                                        
                                                                                                
VSO/BSO 
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? 
In de eerste weken van de zomervakantie hebben we 
allerlei activiteiten van het Doen Kids programma Splash! 
gedaan. Veel van de activiteiten moesten we buiten 
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uitvoeren. Helaas zat het weer niet mee. Daarom hebben we ook andere activiteiten gedaan 
zoals, het maken van prachtige tekeningen op de ramen van de BSO. Het beschilderen van T-
shirts met textiel verf. Het versieren van cake en koken en bakken. Wandelen en spelen in 
verschillende parkjes, waarbij we kruisbessen vonden en deze hebben geproefd. Samen met 
de kinderen hebben we er een leuke tijd van gemaakt! 
                                                                                              
 
Wat doet de BSO in augustus en september? 
In de maanden augustus/september gaan we aan de slag met het thema Superhelden en 
Schurken! De activiteiten staan weer klaar. Verder komen er verschillende nieuwe kinderen 
op de BSO, van harte welkom allemaal! 
 
 
Rooster vanaf 23 augustus 2021 
 

KDV maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Els Els  Patricia Patricia 

     

 
 

POV maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Hetty Hetty Hetty Hetty 

 Els Els Els Patricia 

 

VSO maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Els Els Yvonne Patricia 

     

 

BSO Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Yvonne Yvonne Els of Yvonne Yvonne Naomi 
Sport 

 Els  Els  

   Patricia  

 
 

 

Team School B 

Hetty, Bianca, Els, Patricia, Naomi en Yvonne 

 
Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar www.kaka.nl 

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 
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