
 
 

 
 

Nieuwsbrief van KDV, POV ‘t Peuterstation en VSO/BSO School B juni 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). 
 
Belangrijke data 
Start zomervakantie: maandag 12 juli. 
 
Kook bso  
Op dinsdag 6 juli is er kook bso, we gaan allerlei lekkere hapjes maken. 
Recepten en eigen inbreng van de kinderen zijn welkom. 
 
Vacature OC 
In de bijlage vindt u de vacature.  
We hebben 2 nieuwe leden nodig vanaf het nieuwe schooljaar. 
 
Kinderdagverblijf (KDV) 
We hebben de eerste 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! 
 
POV ’t Peuterstation 

De komende weken gaan we aan de slag met onze nieuwe thema Zomer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de BSO in juni en juli? 
In de maanden juni en juli gaan we aan de slag met het thema Zomer!   
De activiteiten staan weer klaar. 
We sluiten hiermee aan bij school B en de peuterspeelzaal. 
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Het oranje gevoel leeft ook bij de kinderen, op de VSO wordt er druk gevoetbald  
en de kinderen komen geheel in stijl op school. 
 

        
 
Michael de Groot van Stichting Guacamaya komt regelmatig op vrijdag om met de kinderen 
van de BSO een insectenhotel te maken. De kinderen vonden het fantastisch om te doen. 
Zelf mochten ze in ook een klein insectenhotel maken om mee naar huis te nemen. 
 

                      
 
 
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? 
Het thema verkeer was ontzettend leuk om te doen.  
Zo kregen de kinderen de mogelijkheid om hun rijbewijs te halen,  
daar moesten ze wel wat voor doen.  
                                                               
 

 
 
 
 

Team School B 
Hetty, Bianca, Els, Tommy en Yvonne 

 
 



Volg ons ook op Facebook en Instagram;                               Kinderopvang KaKa 
 

 
 
 


