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Programma  
Maandag naar de kermis en de speeltuin. 
Dinsdag gaan de jongste kinderen naar de Tun Fun en de oudere kinderen naar het Joods Historisch Museum. 
Prins Willem Alexander is dan ook aanwezig en de kinderen kunnen meedoen aan een workshop. 
Woensdag Artis. 
Donderdag een theatrale voorstelling in het Rijksmuseum; Meisje zonder naam. 
Vrijdag een kook of bak activiteit op de groep. 
 
Om alles soepel te laten verlopen willen we graag dat alle kinderen uiterlijk half 11 binnen zijn. 
 
Oudercommissie  
Onze oudercommissie bestaat uit drie ouders van De Antoontjes. 
Onze voorzitter; Sonja Heyl zal op woensdag  24 oktober deelnemen aan een oudercommissie avond 
georganiseerd door Boink, Belangenvereniging van Ouders met kinderen in de kinderopvang. 
Het programma omvat het uitwisselen van kennis en het bespreken van actuele onderwerpen. 
 
Zelfstandigheid beleid 
Wij vinden het van belang dat kinderen leren om zelfstandig te zijn, keuzes te maken en leren daar 
verantwoordelijkheid voor te dragen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat kinderen op eigen benen leren staan. 

Afscheid kinderen en welkom nieuwe kinderen 

 Van de zomer hebben we van een aantal kinderen 
afscheid moeten nemen. Dit is iets wat nooit mee valt 
omdat de kinderen vanaf 4 jaar bij ons kwamen, ziet 
opgroeien en samen maak je heel mee. De kinderen 
hebben van ons een cadeau en een  afscheid boek 
gekregen waarin heel veel mooie herinneringen 
staan.   

Na de zomervakantie hebben we andere leuke, lieve 
kinderen verwelkomd. 
 

Herfstvakantie 

 De herfstvakantie staat alweer voor de deur en hoe 
fijn is het dan om voor onze kinderen leuke uitstapjes 
en activiteiten te organiseren. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen een leuke tijd en een 
vakantiegevoel  hebben. Wij beogen dit te realiseren 
door activiteiten te organiseren waar we de kinderen 
bij betrekken. 
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Naarmate ze ouder worden veranderen hun interesses en hun wereld word groter. Enerzijds hebben ze nog de 
behoefte naar huiselijkheid en geborgenheid, anderzijds worden ze steeds zelfstandiger en mondiger. 
Het is onze taak om de kinderen een veilige omgeving te bieden waarbij we moeten waken voor over 
bescherming, dit kan hun namelijk belemmeren in hun ontwikkeling. De behoefte aan vrijheid verschilt per kind 
en hier zal dan ook rekening mee gehouden moeten worden. Met de ouder kan hier eventueel afspraken over 
worden gemaakt.  
 
Kinderen vanaf 7 jaar bieden we de mogelijkheid om zelfstandig op het binnen/ buitenplein van de school te 
spelen. Zelfstandig naar huis, speeltuin of  naar een naschoolse activiteit behoort ook tot de mogelijkheid. Om 
dit te realiseren dienen ouders hiervoor wel een document te ondertekenen en word alles in samenspraak met 
het kind overlegd. Zo nu en dan een blik naar buiten werpen, kunnen we toch niet helemaal laten…een 
leerpuntje  voor ons als groepsleiding.   
 
Ouderavond 
Deze heeft voor de zomervakantie plaatsgevonden. Alhoewel de opkomst laag was, hebben de deelnemende  
ouders het als leerzaam en leuk ervaren. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Groep 1&2 
De kinderen uit groep 1&2 gaan om 14.45 buiten spelen. Het hek gaat om 14.55 open zodat de kinderen uit de 
onderbouw opgehaald kunnen worden zonder omver te worden gelopen door kinderen uit de midden en 
bovenbouw. Om de toezicht (de juffen staan dan bij het hek) en veiligheid te waarborgen, is met Marjolijn 
afgesproken dat de groepsleiding voortaan om 14.50 op het plein aanwezig zal zijn. De kinderen die naar de 
opvang gaan, worden vervolgens naar de groep begeleid. Op woensdag geld hetzelfde principe maar dan om 
11:45. 
 
Opruimen 
Alle kinderen kennen de stoelendans echter ….heeft iemand ooit van de opruimdans gehoord? 
Nou wij wel,  samen met de kinderen bedacht en….. het werkt! Opruimen is nog nooit zo leuk geweest.     
 
WWW 
De Antoontjes heeft sinds kort een eigen website:www.deantoontjes.nl  
 

  
 

Verjaardagen kinderen 
 Het ene kind viert zijn verjaardag op de opvang en het andere 
kind viert het op school alleen in de klas. 
Momenteel maken de kinderen hun eigen blad voor onze 
verjaardagkalender. 
Alle kinderen kunnen dan hun verjaardag bij ons vieren. De 
behoefte hieraan was groot vandaar. 
 
 Personeel 
 Momenteel geniet Shirley van haar vakantie. Haar 
werkzaamheden starten weer na de herfstvakantie. 
De meeste ouders hebben sinds dit schooljaar kennis kunnen 
maken met Naja als vaste invalkracht. 
Naja draait tevens mee op de tussenschoolse opvang. 
 

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


