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Het Antoontje 

 Nieuwsbrief De Antoontjes 

 

 

 
Facturen 2012 en totaal uren overzicht 2012 
Twee weken geleden heeft u van ons de facturen over 2012 per mail ontvangen. 
Binnenkort ontvangt u van ons een overzicht van de totaal afgenomen uren in 2012. 
Deze opgave heeft u nodig voor de belastingdienst m.b.t. de kinderopvangtoeslag. 
De belastingdienst zal u het formulier: definitieve berekening kinderopvangtoeslag toesturen waarop u de 
gegevens kunt invullen. 
 
Ouders die voor het jaar 2013 nog geen kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd adviseren wij om dit 
voor eind februari aan te vragen. Het is nl. zo dat de belastingdienst niet meer met terugwerkende kracht; 
d.w.z. meerdere maanden de kinderopvangtoeslag toekent. De belastingdienst kent het nl. toe vanaf de 
maand van aanvraag en de maand ervoor! Houd u er tevens rekening mee dat u in het bezit moet zijn 
van een DigiD code. 
 
Incidentele uren 
Ouders die over het jaar 2012 incidentele uren hebben afgenomen, hebben tot september 2013 de tijd om 
kinderopvangtoeslag hierover te ontvangen. Echter is ons advies om deze uren op te geven zodra de 
belastingdienst middels het formulier: definitieve berekening kinderopvangtoeslag, hierom vraagt. Op het 
totaal uren overzicht staan de incidentele uren apart vermeld.  
 
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor aanvraag/wijzigingen bij de belastingdienst. 
 
Op onze website: www.deantoontjes.nl staat de link naar de site van de belastingdienst. 
 
 
 

 

 
Ouafaa 
Met Ouafaa gaat het steeds beter. Zij is al een paar keer langsgekomen om de sfeer te proeven. 
Afgelopen maandag heeft zij op therapeutische basis gewerkt. De komende periode zal Ouafaa tevens op 
therapeutische basis ingezet worden op de groep. Ouafaa heeft het zelf als heel fijn ervaren om weer op 
school te zijn en zowel de ouders als de kinderen te zien. 
 

Voorjaarsvakantie 
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen een leuke tijd en een 
vakantiegevoel hebben. Wij beogen dit te bereiken door zowel 
activiteiten op de groep als buiten de deur te organiseren. De kinderen 
worden bij de planning betrokken. Indien een geplande activiteit 
onverhoopt niet kan plaatsvinden, wordt dit uitgelegd en zoeken we 
samen naar een alternatief. 
In de ochtend ligt de nadruk op vrij spel en is het aanbod vrijblijvend.  
 
Alle kinderen dienen uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te zijn i.v.m. 
geplande uitstapjes. 
 
Programma voorjaarsvakantie 
Maandag: Artis 
Dinsdag   : Naturalis 
Woensdag: Tun Fun 
Donderdag: n.n.b  
Vrijdag: koekjes bakken en speeltuin De Waag 
 

http://www.deantoontjes.nl/�
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Ouderavond 
Net als het afgelopen jaar willen we ook dit jaar een ouderavond organiseren. 
Deze zal in het teken staan van EHBO voor kinderen. Zodra een datum bekend is zult u hierover worden 
geïnformeerd. 
 
Uitstapjes beleid 
Voor onze uitstapjes is het van groot belang dat onze personele bezetting afgestemd is op het aantal 
kinderen. In de Wet Kinderopvang is dit o.a. een vereiste. De inspectie ziet erop toe dat dit nageleefd word. 
De groepsleiding inventariseert een week voor aanvang van een vakantie of uw kind wel/niet naar de 
opvang komt.  
De inventarisatie biedt ons tevens de mogelijkheid om een programma te maken en eventuele 
reserveringen te doen. 
 
Tijdens de uitstapjes krijgen alle kinderen een polsbandje om met naam en telefoonnummer.  
 
Ons uitstapjes beleid hangt ter inzage op de groep. 
 
 
Mobiele telefoon 
Misschien was het u al opgevallen dat wij mobiel niet bereikbaar waren. Onze excuses voor het ongemak 
Onverhoopt is ons toestel afgelopen week zoekgeraakt…. Inmiddels hebben wij een nieuw toestel: zie 
hieronder. 
 
 
 
 

 
 
email: info@deantoontjes.nl 
 
Gegroet! 
Team De Antoontjes 
 

Activiteiten vanuit De Antoontjes 
Dinsdag 5 maart gaat Sport en Spel van start in de 
gymzaal. De kinderen die hieraan meedoen worden 
door ons, na iets te hebben gegeten en gedronken, 
weggebracht en opgehaald. De activiteit duurt van 
15.30 tot 16.30 en bestaat uit 15 lessen. Zie 
www.sciandri.nl 
 
Donderdag 7 maart gaat de proefjesfabriek van start in 
het BSO lokaal. Deze is bedoeld voor kinderen vanaf 
groep 3. De activiteit duurt van 16.00 tot 17.15 en 
bestaat uit 10 lessen. De activiteit wordt afgesloten met 
een tentoonstelling voor de ouders.  
Zie www.beeldraam.nl 
 
Aan de activiteiten zijn er geen kosten verbonden. 
 
De kinderen uit groep 1&2 zullen met de groepsleiding 
naar Speeltuin de Waag gaan of in de speelzaal spelen. 
 

De Antoontjes : 06-492 42 281 
Zahra  : 06-819 06 494 
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