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Afmelden van kinderen 
Als u van tevoren weet dat uw kind niet naar de 
opvang gaat, willen we graag dat u, uw kind 
afmeld. 
De groepsleiding hoeft dan niet ongerust en 
onnodig op zoek te gaan naar een kind dat met een 
andere ouder mee is. Voor de aanwezige kinderen 
veroorzaakt het nl. een gevoel van onrust en onveiligheid en dat is voor niemand fijn. 
 
Workshop/sportactiviteit 
De Antoontjes is in gesprek met Sciandri en Geert de Boer om in 2013 activiteiten aan te bieden voor onze 
kinderen. Sciandri is een organisatie die sportactiviteiten aanbied. 

 

 Ouafaa 
Voor de zomervakantie kregen Ouafaa en haar man 
het goede nieuws dat Ouafaa zwanger was. Dit was 
nieuws waar ze best lang op hadden gewacht. Met 
de 20 weken echo bleek dat het er niet goed uitzag. 
Er volgden onderzoeken en Ouafaa is sinds die tijd 
ziek. Nu, ongeveer 5 weken later heeft Ouafaa ons 
laten weten dat hun baby met 25 weken in haar 
buik is overleden. Ouafaa is afgelopen vrijdag naar 
Marokko vertrokken om haar baby te begraven. 
Het was een meisje en heette Miriam. 
Wij leven ontzettend met haar mee en wensen haar 
en haar man heel veel sterkte en geduld om hun 
verlies een plek te geven. 
We houden u verder op de hoogte m.b.t. de re-
integratie van Ouafaa. 

 

Kerstvakantie 
De tijd vliegt voorbij…….de kerstvakantie staat 
alweer voor de deur. Aankomende week zullen we 
de planning bekend maken en kunt u, uw kind 
opgeven voor de kerstvakantie. De week van 31 
december t/m 4 januari zijn wij gesloten.  
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Geert de Boer is een kunstenaar en heeft o.a. diverse activiteiten vanuit BC de Boomsspijker aangeboden. 
De activiteiten zijn alleen bestemd voor de kinderen van de opvang en er zijn geen kosten aan verbonden. 
We houden u op de hoogte. 
Kijk op www.sciandri.nl en www.beeldraam.nl  
 
Uurprijs 2013 
Deze zal gelijk blijven aan het afgelopen jaar. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Buiten spelen 
Binnen ons zelfstandigheid beleid zijn er kinderen die 
zelfstandig op het buitenplein mogen buiten spelen. Nu het 
snel donker word hebben we met de kinderen afgesproken 
dat ze naar binnen komen wanneer het begint te 
schemeren. 
 
Foto’s 
Voor onze verjaardagskalender willen we graag een foto 
van uw kind. 
 
 
 
 

Borrel  
Mede namens de oudercommissie willen we u graag voor een borrel en een hapje uitnodigen op 
donderdag 20 december. Kinderen die deze dag geen gebruik maken van de opvang zijn vanaf 17.00 met 
hun ouders welkom. De oudercommissie van De Antoontjes zal zich deze avond tevens aan u voorstellen. 
De borrel duurt tot 19.00 uur. 
 
Vrijdag 21 december 
De school is om 12.00 uur uit. Kinderen die deze dag opvang nodig hebben vangen wij vanaf 12.00 uur op.  
 
Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2013! 
 
 

 

 
 
 Voedingsbeleid 
Deze maand is ons voedingsbeleid aangepast. Voorheen 
was het zo dat onze kinderen op alle dagen 2 broodjes 
kregen. Momenteel is dit alleen op de woensdagen en 
tijdens de vakanties. Op deze dagen word er ook vaak warm 
gegeten. De overige dagen hebben we gekozen voor 
volkoren cracottes, rijstwafel en volkoren ontbijtkoek. De 
reden voor deze aanpassingen is dat de kinderen 
gedurende een schooldag voldoende brood binnen krijgen. 
U kunt de voeding wijzer erop nalezen. 
Rond 17.00 uur krijgen de kinderen standaard fruit 
aangeboden. Meer informatie over ons voedingsbeleid kunt 
u nalezen in ons informatieboekje op onze website: 
www.deantoontjes.nl 
Op ons memo bord hangt o.a. ons voedingsbeleid ter inzage. 

De Antoontjes : 06-171 38 899 
Zahra  : 06-819 06 494 
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