
 

 

 

Zomerfeest 
Donderdag juli is ons zomerfeest. Op deze dag zijn 
alle kinderen van de opvang gelijk na schooltijd 

welkom! 
 

Voor de kinderen hebben we een Springkussen, muziek, 
levensgroot boter kaas en eieren spel en een 

professionele schminker van Koos Kneus. Wij zorgen 
ook voor diverse warme maaltijden en drinken. Het 
feest duurt to een uur of 7 en daarna gaan we samen 

opruimen. 
 

Zomervakantie 
Vrijdag begint de zomervakantie voor onze kinderen. 

Voor de ouders die nog niet hebben doorgegeven of hun 
kind wel of niet aanwezig zal zijn, vragen wij om dit 

z.s.m. te doen. 
 

Ons personeel gaat nl ook op vakantie 
Om het kind aantal af te stemmen op ons 

personeel(BKR) is het van groot belang om hier een 
helder zicht op te hebben. Wij bieden u ook de 

mogelijkheid om van dag te ruilen en/of dag9en0 te 
compenseren. U kunt hiervoor een mail, appje sturen 
of het op de groep doorgeven met het ophalen van uw 

kind. 
 

 Zoals u van ons gewend bent, zal er een groepsapp 
aangemaakt worden waarin u foto’s en updates van ons 

kunt lezen. Voor de uitstapjes hanteren we een 
uitstapjes beleid. Deze is bij ons op te vragen. 

 
Julia Carrotte is inmiddels terug van haar Azië reis 

en zal vanaf de zomervakantie weer ons team 
versterken. 

 
HelmaPantusMasterclass 

Graag willen wij jullie aandacht voor deze site! Er 
staan namelijk geweldige tekeningen op van kinderen 
van onze school! Helma Pantus heeft echt de kunst om 

het artistieke talent in kinderen naar boven te 
halen. Het is niet alleen geweldig om naar te kijken, 

het is zelfs zo dat op facebook van Helma Pantus, 
kunstenaars het werk van de kinderen complimenteren! 

 

NIEUWSBRIEF JULI 2019 HET ANTOONTJE 
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       Zelfstandigheid beleid 
 

Bij De Antoontjes willen we de kinderen zelfstandigheid 
bieden en hun hierin ondersteunen en stimuleren. 

Net als met “vallen en opstaan” is dit ook een leerproces 
die kinderen gaandeweg aanleren. Hier hebben zij echter 

wel hulp bij nodig van ons als pedagogische medewerkers en 
ouders. 

Het is van belang dat kinderen zelfstandig kunnen zijn 
door keuzes en fouten te maken en daar  de consequenties 

van leren inzien. Het overzien van het e.e.a. is een 
rijpingsproces die ze nog moeten doormaken. 

Naarmate ze ouder worden, veranderen de interesses van de 
kinderen en hun wereld wordt groter. Enerzijds hebben ze 

nog de behoefte naar huiselijkheid, veiligheid en 
geborgenheid, anderzijds worden ze steeds zelfstandiger, 
zoeken grenzen op en worden “mondiger”. Voor het kind kan 
dit heel verwarrend zijn en moeilijk om een balans hierin 

te vinden. 
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. 

We stimuleren de kinderen door naar hun te luisteren en 
consequent te zijn. Kinderen zijn nog zoekende en zoeken 

in die zin de grenzen op. Het is onze taak om als 
volwassenen de grens aan te geven zowel die van het kind 
als van de volwassenen. Kinderen kunnen dit simpelweg nog 

niet overzien, dat is een rijpingsproces wat zich nog 
ontwikkeld. 

De behoefte aan vrijheid verschilt per kind. Dit hangt af 
van de sociaal emotionele ontwikkeling en/of 

verstandelijke ontwikkeling van het kind. De weerbaarheid 
van een kind verschilt in die zin ook per kind. Al bij al 
is het onze taak om hier waakzaam op te zijn en alert op 

te reageren. Hier zal dan ook rekening mee gehouden moeten 
worden. 

 
Wij beogen dit te realiseren door o.a. kinderen vanaf 
groep 4 een ”contract aan te bieden waarmee ze zelfstandig 
op het buitenplein kunnen spelen. De afspraken worden op 
de groep met ouder, kind en pm’er besproken en 
ondertekend. Het niet naleven vd afspraken heeft als 
gevolg dat het tijdelijk kan worden ingetrokken. 
Kinderen smeren tijdig hun brood en mogen dit buiten eten. 
Tijdens een spel als verstoppertje waarin de kinderen uit 
ons zicht kunnen zijn, spreken we af tot hoe ver ze mogen. 

 
Ons zelfstandigheid beleid is op te vragen bij ons. 
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Theater voorstellingen Annie 

Over de theater groepsapp heeft u heel wat hierover kunnen 
lezen.  

De Musical Annie met onze kinderen in de spotlight kunt u 
binnenkort in BC De Boomsspijker gaan zien. 

 
De ouders die hiervan fotos of een video maken willen wij vragen 

om dit intern met de groep te delen en niet op social media te 
plaatsen. 

 
 

Wij wensen jullie allemaal een hele 
fijne zomervakantie met veel ZON 


