Nieuwsbrief Kinderopvang School B oktober 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
Herfstvakantie 18-22 oktober 2021
Kook BSO maandag 18 oktober
Halloween donderdag 29 oktober, de kinderen mogen verkleedkleren mee voor op de BSO.
Kook bso
Op maandag 18 oktober is er kook bso.
Recepten en eigen inbreng van de kinderen zijn altijd welkom!
Afscheid en welkom nieuwe medewerkers
Op dit moment zijn er wisselingen van personeel op de BSO en het KDV.
Vanaf deze week komen Maartje en Petra ons team versterken op de BSO.
Onderaan de nieuwsbrief staat het nieuwe rooster. Welkom Maartje en Petra!
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
Op dit moment zijn we op de peuteropvang bezig met het thema: Mensen, ik en jij. Als er
iets is, waarop een kind gericht is, dan is dat het kind zelf of de mensen direct om hem/haar
heen. We brengen dit thema heel dicht bij het kind zelf: hoe zie je er uit, hoe zien andere
kinderen eruit? Je lichaam, daarmee besta je en kun je zeggen: kijk, dit ben ik!
Onze peutergroep groeit nog steeds. Hier zijn we erg blij mee. Sinds kort is er ook op
maandagmorgen POV. Dit betekent dus dat er nu 5 morgens peuteropvang is.
De herfstvakantie voor de POV is van 18 t/m 22 oktober.
VSO/BSO
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan?
In de maand september hebben we allerlei activiteiten van het Doen Kids programma
Superhelden en schurken! gedaan. Omdat het eindelijk lekker weer was, zijn we ook veel
buiten geweest. We hebben een speurtocht gedaan rondom de school. Kook BSO gehouden.
Schurken getekend, ons verkleed als held en/of schurk. En we hebben een Pokémon battle.
gedaan. We hebben zelf chips gemaakt, monsters en helden van klei gemaakt, geklommen
er lekker binnen gespeeld.

Wat doet de BSO in oktober?
In de maanden oktober gaan we aan de slag met het thema Wetenschap!
We gaan oude apparaten uit elkaar halen en er nieuwe dingen mee bouwen. Heeft u nog
oude apparaten, dan graag inleveren bij de BSO. En we gaan “iets” met Mario kart doen!
Verder hebben we weer leuke plannen voor de Halloweenmiddag.
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Team School B
Hetty, Els, Patricia, Petra, Maartje en Yvonne

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

Volg ons ook op Facebook en Instagram; Kinderopvang KaKa

