Nieuwsbrief Het Antoontje januari 2021
Beste lieve ouders, wij hopen dat jullie het goed maken!!
De Antoontjes en de huidige situatie
Inmiddels is bekend dat wij helaas niet op 25 januari voor de reguliere opvang
opengaan. Hopelijk kunnen we vanaf 8 februari al onze kinderen en jullie weer
verwelkomen!
•
•

Wij bieden net als de school noodopvang aan voor kinderen van wie
één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke
thuissituatie maatwerk nodig is.

Door de sluiting hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. U krijgt
een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) zal (net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar
) de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze
tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan
te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend. Met deze regeling worden de
kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties
overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en
worden hierdoor financieel niet benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag
blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen
behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.
Het is van belang dat u ervoor zorgt dat uw gegevens kloppen bij de
belastingdienst.
Wijziging uurprijs De Antoontjes
Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw
vastgesteld. Deze worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De
maximum uurprijzen voor 2021 worden met 3,50% verhoogd als gevolg van de
indexering. Hiermee gaat onze uurprijs van € 7,15 naar € 7,40. Graag de uur
wijziging doorvoeren bij de Kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming vanuit
de belastingdienst is gestegen naar € 7,27.
Naschoolse activiteiten Dans en ACCU
In november zijn wij met Brecht Laurens van start gegaan op dinsdagmiddag
met danslessen. De kinderen zijn hier heel enthousiast over en op 9 februari
willen wij dit weer oppakken. Hieronder kunt u een stukje over Brecht lezen:
Al gauw kwam ik erachter dat mijn passie voor dans heel groot is. Ik danste de
hele dag door, om die reden besloten mijn ouders mij voor Streetdance lessen
op te geven. Vanaf toen ben ik altijd blijven dansen! Vanaf mijn 12de begon ik
al met het geven van danslessen als inval docent. Ik heb naast mijn HBO dans;
Urban Contemporary/JMD.
Sinds twee jaar heb ik mijn eigen dansklassen. Momenteel geef ik ook les aan
Joop vd Ende Studio’s. Ik werk met alle leeftijden en verschillende
doelgroepen.
belangrijkste in een dansles vind ik een wisselwerking van energie waarin
kinderen plezier ervaren en dat we lekker bewegen. Ik vind het leuk om de
kinderen uit te dagen met choreografieën en danspasjes.

Natuur Techniek en Wetenschap
•
•
•

Dat is ACCU in zijn puurste vorm!
Welk kind vindt dit nou niet interessant? Nou, alle kinderen!
Om die reden willen wij dit na de voorjaarsvakantie gaan aanbieden!

Op welke dag dit zal gaan plaatsvinden, krijgt u nog van ons te horen.
http://www.accu-edu.nl/
Mentorschap
Elk kind heeft op de opvang een mentor. Het mentorschap heeft als algemeen doel
om de ontwikkeling van elk kind te volgen door bewust naar het kind te kijken. Op
de groep is een overzicht van weke pedagogisch medewerker welk kind als mentor
heeft. Tijdens intakes met nieuwe ouders wordt dit ter plekke gecommuniceerd.
In ons Pedagogisch Beleidsplan en Infotonius kunt u in een apart hoofdstuk hier
meer over lezen.
Onze Banner links van u
Heeft u zich wel eens afgevraagd; hoe zit dat nou met die tekening links van onze
nieuwsbrieven? Nou, die zijn door onze kinderen gemaakt. De kinderen hebben
een tekening gemaakt, met een selectie van kleuren ingekleurd en vervolgens bij
een drukkerij als Banner verwerkt. Vanaf het buiten schoolplein ziet u de Banner
op ons raam.
Scholing Pedagogisch medewerkers
Vanuit de wet IKK ( Innovatieve Kwaliteit Kinderopvang)volgen wij als team een
jaarlijkse scholing. Deze scholing heeft als doel om onze kwaliteiten te verbeteren
en pedagogisch nog meer inzicht te krijgen op hoe kinderen ”kijken, leren en
ervaren. In ons volgende nieuwsbrief zullen wij jullie informeren welke scholing
wij dit jaar zullen volgen.
Jaaroverzicht 2020
Het jaaroverzicht 2020 ligt klaar en kan per mail opgevraagd worden.

Telefoonnummer De Antoontjes: 06-819 064 94 en 06-183 382 96

Voor nu, blijf gezond en hoooopelijk tot snel!!
De Antoontjes

