
 

 

 

Inspectiebezoek 
Onlangs kregen we bezoek van de Inspectie Kinderopvang 

Amsterdam. Het bezoek zelf hebben wij als prettig 
ervaren en de inspecteur was zeer te spreken over de 

ruimte, ons pedagogisch handelen, de 
speelmogelijkheden en het spelaanbod voor de kinderen. 
Het rapport zullen wij u na ontvangst toesturen. Het 

rapport zullen wij ook op onze website plaatsen. 
 

De rol van de gemeente Amsterdam en de GGD Inspectie 
Kinderopvang is dat zij verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van de kinderopvang. De GGD houdt namens de 
gemeente toezicht. Sinds 2012 is er scherper toezicht 

op kinderopvangcentra die nieuw zijn of in het 
verleden minder goed presteerden. 

De inspecteur kijkt o.a. naar 
 

-de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar 
kinderen komen; 

-hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het 
pedagogisch beleidsplan; 

de werkwijze van de medewerkers 
-of de beroepskrachten gekwalificeerd zijn en een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. 
-naleving en toepassing van regel en wetgeving op 

gebied Kinderopvang 
 

Wet IKK en verruiming van kindplaatsen 
Eerder heeft u kunnen lezen dat ons kantoor ruimte 
zodanig ingericht is dat kinderen ook op kantoor na 

schooltijd door kunnen brengen.Het viel ons op dat de 
kinderen hier behoefte aan hadden. Kinderen mogen hier 

ook huiswerk maken.  
 

Per 2019 is de BKR voor BSO verruimd van 10 naar 11 
kinderen per Pedagogisch Medewerker. Gezien onze 

wachtlijst en voorrangsregeling broertjes en zusjes 
hebben wij bij de Gemeente Amsterdam uitbreiding 

aangevraagd. Deze is goed bevonden. Het rapport vind 
u op onze website. 
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Ouderavond Executieve Functies 

Naarmate kinderen ouder worden, zijn ze steeds 
beter in staat om hun gedrag aan te 

sturen. Deze toename in zelfsturing is gerelateerd 
aan de ontwikkeling van executieve 

functies. Maar wat zijn dat precies? En hoe kun je 
als ouder, of in ons werk de Pedagogisch medewerker 

de ontwikkeling van 
deze hersenprocessen stimuleren? 

 
Op de ouderavond van 28 februari zullen Willeke 

Beuker en Elselien Boekeloo van Beukeronderwijs ons 
hier meer over vertellen. We hopen u allen te zien! 

Tijdstip: 19-22.00  
 

Naailes 
Vrijdag 8 februari is de laatste les van de 
naailessen. De les kan langer duren zodat de 

kinderen hun kleding af kunnen krijgen. 
 

Theaterles 
De theaterlessen zijn in volle vaart. Er wordt een 
Whatsapp groep aangemaakt waarin u alle info terug 

kunt lezen.  
 

Actualiseren gegevens 
Om te voorkomen dat wij niet over de juiste 
gegevens beschikken en u geen mail vanuit De 

Antoontjes ontvangt, willen we u vragen om dit aan 
ons door te mailen naar: info@deantoontjes.nl of 

via Whatsapp; 0681906494  
 

Planning 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. 
 

Graag over de mail of bij de groepsleiding aangeven 
of uw kind gedurende de vakantie naar de opvang 

komt. Hoe eerder wij weten op hoeveel kinderen wij 
per dag kunnen rekenen hoe eerder wij een planning 

kunnen maken. 
 
In de ochtend ligt de nadruk op vrij spel en is het 
aanbod vrijblijvend.  
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