
 

 

 

Voorschool Kleine Antonius 
Wellicht is het u niet ontgaan. Per januari 2020 
gaat op onze school een Voorschool starten; VVE 

staat voor Vroege Voorschoolse Educatie. De 
openstelling is tijdens schoolweken van 8.30-13.30 
in het BSO lokaal. Tijdens de vakantieperiodes en 
alle andere vrije dagen van school, is er geen 

Voorschool en vangen wij zoals altijd de kinderen op 
vanaf 8.00 uur. 

 
De afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt en 

onze inspanning was vooral om de BSO ruimte zoveel 
mogelijk te houden zoals deze nu is, dus vanuit de 
Kindbeleving dat het nog altijd hun plek is. De 

veranderingen zijn dan ook minimaal. Als u hier nog 
vragen over heeft, horen wij dat graag. 

 
• Pedagogisch beleid t.a.v. televisie: 
Tijdens de reguliere schoolweken wordt er geen 
tv gekeken. Tijdens de vakantie, studie en/of 
kleutervrije dagen komt het wel voor dat de 
kinderen tv (dvd) kijken. Wij merken dat de 

kinderen hier op zo n dag behoefte aan hebben; 
je kunt het vergelijken met een thuissituatie, 
wat de bso eigenlijk ook is. Wat er aangeboden 
wordt is verantwoord met een duur van 30-45 

minuten. 
 

Voedingsbeleid 
Binnen onze opvang wordt op verantwoorde wijze 

omgegaan met voeding. Voor een goede ontwikkeling 
van de kinderen zorgen wij ervoor dat ze de 

benodigde bouw- en voedingsstoffen binnenkrijgen. 
We streven een gezond eetpatroon van de kinderen 

na. Naast brood, crackers etc. bieden we 
dagelijks voldoende groente en fruit. Tijdens 

studie en vakantiedagen wordt een warme maaltijd 
voorbereid. De dagen dat een uitstapje gepland 

staat, kijken we of dit mogelijk is. 
 

Wij kopen ook biologische producten in, deden we 
al een tijdje maar we merken dat hier steeds meer 

behoefte aan is. We hebben ons aanbod dan ook 
uitgebreid naar biovegaworst, biojam zonder 

suiker en biohumus. 
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Oproep Oudercommissie leden 

Onze oudercommissie bestaat uit Maaike Le Noble, Nada 
Josimovic, Maciek Wielgat. 

Nu is het zo dat zij dit al heel wat jaren doen en 
graag plaats willen maken voor andere ouders. Wij zijn 

dan ook op zoek naar ouders die dit van hun willen 
overnemen. 

 
Geïnteresseerd? Stuur s.v.p. een mail naar: 

info@deantoontjes.nl 
 

De oudercommissie stelt zich ten doel: 
. 1)  De belangen van de kinderen en de ouders van 

het kindercentrum waar de oudercommissie aan 
verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de 

ouders te vertegenwoordigen. 
. 2)  Te adviseren ten aanzien van kwaliteit. 

. 3)  Het behartigen van de belangen van de ouders 
van het kindercentrum bij de leidinggevende 

 
Mentorschap  

Eerder heeft u van ons kunnen lezen dat elk kind op de 
opvang een mentor heeft. 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 per 
groep een overzicht van welke pedagogisch medewerker 

welk kind als mentor heeft. Tijdens intakes met nieuwe 
ouders wordt dit ter plekke gecommuniceerd. 

In ons Pedagogisch Beleidsplan kunt u in een apart 
hoofdstuk hier meer over lezen. 

 
Scholing medewerkers 

Het afgelopen jaar hebben wij als team de training 
Ruimte voor Jongens gevolgd via Werkend Leren. De 

scholing had als doel om onze kwaliteiten te verbeteren 
en pedagogisch nog meer inzicht te krijgen op hoe 

jongens spelen en wat ze eigenlijk bedoelen.  
 

Op school en in de Kinderopvang hebben jongens vooral 
met vrouwen te maken. Jongens zijn vaker luidruchtig, 
beweeglijk en uitdagend. Dat kan al snel als storend en 

vervelend ervaren worden waardoor het Jongensgedrag 
snel wordt afgekeurd en gecorrigeerd. Niet altijd wordt 
van nature aangevoeld hoe hiermee om te gaan. Ook voor 
jongens is het heel belangrijk om zichzelf te kunnen 

zijn en zich thuis te voelen.  
 

Naar de meisjes om hun heen kunnen we nu een betere 
vertaalslag maken J 
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Julia volgt momenteel een cursus: ‘Mindfulness en 
Meditatie voor kinderen en binnenkort de cursus:’ 
Creatieve Danstherapie voor kinderen. Beiden zijn 
gericht om het zelfvertrouwen en bewustzijn van het 
kind te versterken d.m.v. lichaamsgericht werken. 

 
Mindfulness en meditatie 

Vaak is het als kind lastig te omschrijven waar je 
jouw emoies in je lichaam voelt en hoe je daar het 
beste mee om kunt gaan. Door hier bewust van te 

worden kunnen de kinderen hier beter op reageren. Er 
wordt veel focus gelegd op de ademhaling en hoe je 
daar altijd weer je rust kunt vinden. Dit wordt op 
een speelse manier gedaan d.m.v. afwisseling tussen 

beweging en rust oefeningen. 
 

Studiedag 6 januari 
Wij zijn dan vanaf 8 uur open. Onze intentie is om op 
deze dag een activiteit zoals Mad Science, Nemo, Accu 

of bioscoop te organiseren. Wij horen graag of uw 
kind deze dag komt zodat we in onze planning hier 

rekening mee kunnen houden. U kunt dit aan de 
groepsleiding of per mail doorgeven. 

 
   Uurprijs 2020  
Na twee jaar gaat onze uurprijs in 2020 omhoog van 

€ 6,95 naar € 7,15. Rond 20 januari ontvangt u 
vanuit Keesdeboekhouder een factuur met daarop de 
nieuwe wijziging. Deze wijziging dient u voor 1 
april aan de belastingdienst door te geven. Om 

aanspraak te kunnen maken op volledige teruggave 
van de Kinderopvangtoeslag, hanteert de 

belastingdienst een aanvraag/wijzigingstermijn van 
drie maanden. 

 
Vanuit het Rijk/ Belastingdienst is de 

tegemoetkoming in de Kinderopvangtoeslag ook 
gestegen. 

 
Kerstcadeau groepsleiding 

Elk jaar ontvangt de groepsleiding een Kerstattentie. 
Een dezer dagen ontvangt u vanuit onze OC een tikkie 

om hieraan bij te dragen. Alvast Dank! 

Wij wensen jullie hele mooie dagen en 
een fantastisch Nieuwjaar! 

 

 


