
 
  

                                                                                                                                    

Nieuwsbrief Peuterstation en VSO/BSO School B van augustus 2020                                                                       

Contact informatie voor zowel de peuterspeelzaal, VSO en de BSO. 

Vanaf 17 augustus horen we bij Kinderopvang KaKa. 

Voor alle vragen kunt u terecht op de administratie van KaKa info@kaka.nl  

of u kunt contact opnemen via telefoonnr. 0521-700240  

Inschrijvingen ontvangen wij graag digitaal via www.kaka.nl/inschrijvingen 

Het telefoonnummer van de BSO school B blijft hetzelfde:06-13900062 

Het telefoonnummer voor het Peuterstation blijft ook hetzelfde 06-30309616. 

Aanspreekpunt voor School B is Yvonne Ariesen (06-10525730 buiten openingstijden). 

 

’t Peuterstation: 

Na de zomervakantie starten wij op 't Peuterstation met het thema: Welkom.  Belangrijk is dat de 

peuters zich na de lange zomervakantie weer veilig en vertrouwd gaan voelen op de speelzaal. Hoe 

was het allemaal ook alweer, wat doen we allemaal op de speelzaal. We geven veel aandacht aan 

rituelen en regeltjes.  

Vanaf 17 augustus is het Peuterstation weer geopend op 4 dagdelen. 
 Op dinsdag-woensdag-donderdag- en vrijdagochtend is er peuteropvang van 8.15 uur tot 12.00 
uur.   Nieuwe peuters en ouders zijn van harte welkom om tijdens deze ochtenden een kijkje te 
komen nemen op onze speelzaal. Informatie of inschrijven kan 
via info@kaka.nl of www.kaka.nl/inschrijvingen    
 
VSO/BSO School B 

Op maandag 17 augustus starten we weer volledig op de BSO van School B. 

We vinden het fijn om te zien dat jullie de kind(eren) al aangemeld hebben via KaKa. 

Alles blijft verder hetzelfde op de BSO, de regels, de openingstijden. 

De kinderen graag bij de peuterspeelzaal brengen en halen. 

 

VSO 
07.30-08.15 

Maandag Dinsdag 
 

Woensdag donderdag vrijdag 

 Bianca Yvonne Hetty Yvonne Hetty 

*Als u vanaf 07.00 uur opvang nodig heeft graag even melden van te voren 

BSO maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

14.15_18.30 Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne  

 Bianca Bianca  Bianca Bianca 

*Als u tot 18.30 opvang nodig heeft, dan willen we dat graag van te voren weten. 
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Richtlijnen Corona: 
Alleen 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen, handen wassen en als je ziek bent en/of koorts 
hebt blijf je thuis. Kleuters met verkoudheidsklachten mogen wel komen, mits je geen koorts hebt. 
Graag buiten bij de peuteropvang de kinderen brengen en halen. 
 
Belangrijke data:                                                                                          
18 september      Onderbouw vrije dag            groep 1 t/m 4 

9 oktober             Studiedag             alle groepen vrij 

Herfstvakantie  12 t/m 16 okt.   

Kerstvakantie  21 dec t/m 1 jan.  

Voorjaarsvakantie  22 t/m 26 febr.  

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag  2 t/m 5 apr.  

Meivakantie  26 apr t/m 7 mei  

Hemelvaartsdag en de vrijdag  13 + 14 mei  

Pinksteren  24 mei  

Zomervakantie  12 juli t/m 20 aug  

 

 

Doen kids thema voor de maand augustus/september: 

In de natuur. We gaan op zoek naar materiaal uit de natuur en ontdekken wat we hier mee kunnen 

doen of maken. We gaan het zien. 

 

 

                              

 
 
Wat hebben we gedaan in de zomervakantie op de Beatrixschool 

Het thema in de vakantie was De Jungle. 

We hebben de locatie aangekleed en  

allerlei activiteiten rondom dit thema gedaan. 

Verder zijn we naar de groene long in Steenwijk  

geweest en de Drentse Koe. We hebben de foto’s. 

                                                                                                                   


