
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief Kinderopvang School B, februari 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 
Voorjaarvakantie: 21 februari t/m 25 februari 2022 
Kook BSO  dinsdag 15 februari 2022 
 
Corona 
Door de toenemende besmettingen willen we u vragen om; 
-zoveel mogelijk buiten te blijven met het brengen en halen van uw kind(eren). 
-overdracht of bijzondere mededelingen zoveel mogelijk via de app, telefoon, e-mail of 
buiten aan ons door te geven.  
 
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. 
 
Peuteropvang ’t Peuterstation 
Aankomende week ronden wij het thema ‘Ziek en gezond‘ 
af op de groep. Daarna starten we met het volgende thema, 
wonen.                                                                                                                                                                              
In februari, maart en april worden een aantal peuters 4 jaar, 
zij stromen door naar de basisschool. Dit betekent dat we 
weer genoeg plek hebben voor nieuwe peutertjes! Ook op 
de woensdag- en vrijdagochtend. Vanaf begin januari krijgen 
de peuters fruit en drinken van ons. Wij merkten dat 
iedereen daar snel aan gewend was.    
De voorjaarsvakantie voor de peuters is van 21 tot en met 
25 februari. 
 
 
VSO/BSO 
Het thema van januari was Legomasters. Sommige kinderen vonden het leuk om er mee aan 
de slag te gaan.  Ook merkten we dat de kinderen het leuk vonden om met het thema ziek 
en gezond van de peuters te gaan spelen. 
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Wat gaan we doen op de BSO in februari? 
In februari hebben we twee thema’s, we werken met het thema winter.  
Vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Beijing en hier willen we ook aandacht aan 
besteden. Beide activiteiten staan in Doen Kids en we hebben al ontzettend leuke 
activiteiten ontdekt. Het digi bord hing er al een poosje en is nu aangesloten. Dat betekent 
dat we nog meer activiteiten kunnen aanbieden voor zowel de peuters als de BSO. 
 
 
 

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

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa 
 

 
 
 


