
 

 

HET ANTOONTJE APRIL 2018  

Voorjaarsvakantie 
 
Is alweer een tijdje terug maar toch leuk om te 
vertellen dat we een fijne vakantieweek met de 
kinderen hadden. We kregen bezoek van De 
Smaaksoldaatjes waarbij de kinderen 
getransformeerd werden tot koks en van de chef-
kok hebben geleerd hoe je sushi maakt! Het was 
een geslaagde middag! 
Verder hebben we een uitstapje gemaakt naar de 
Tunfun, speeltuin De Waag en Sport en Spel op 
locatie. 
 
Wet IKK 
 
In de nieuwsbrief van januari is een opsomming 
gegeven van wat deze wet met zich meebrengt. 
Aan de hand van deze punten/maatregelen is door 
ons het Pedagogisch beleid en 
Veiligheid/Gezondheid beleid herschreven. 
In de Wet kinderopvang is o.a. opgenomen dat 
oudercommissies adviesrecht hebben t.a.v. 
Beleidswijzigingen. Alle punten die als gevolg 
van de nieuwe wet tot veranderingen leiden bij 
De Antoontjes, zullen komende week in een 
vergadering voorgelegd en beoordeeld worden 
door onze oudercommissie. Hoewel het voldoen 
aan de wettelijjke kwaliteitseisen verplicht 
is, moet onze OC wel om advies gevraagd worden. 
De bovengenoemde documenten worden hier 
vervolgens eventueel op aangepast.  
 
Het nieuwe Pedagogisch beleid en Veiligheid en 
Gezondheid ontvangt u van ons vervolgens per 
mail. 
 
Wijzigingen Kinderopvang 
 
Alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op 
uw Kinderopvangtoeslag zoals uurprijs, 
adresgegevens, vermindering en/of vermeerdering 
van uren dient u tijdig door te geven aan de 
belastingdienst. 



 

 

Mentorschap 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het kind krijgt elk kind een mentor. Met 
het mentorschap kunnen we de kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces op 
de groep en op het gebied van persoonlijke competenties. De aandacht wordt zo 
beter verdeeld en zorgt ervoor dat alle kinderen gezien worden; zowel de 
“zorgenkindjes als de kinderen die nauwelijks opvallen.  
Vanaf 9 april is per groep een overzicht van alle kinderen met de bijbehorende 
mentor. U kunt hier gerust naar vragen. 
 
Formulier welbevinden kind 
 
Als volwassene is het soms niet altijd even makkelijk om een voorstelling te 
krijgen van de belevingswereld van onze kinderen. Om meer zicht te krijgen op 
de dingen die hun bezighoud of juist niet, wat hun dromen zijn etc. zullen we 
vanaf komende week gaan werken met het formulier; welbevinden kind.  
Het formulier mogen zij zelf invullen of die vullen wij samen met hun in. Doel 
hiervan is om in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen. 

Ouderavond 
 
In samenspraak met onze oudercommissie mei organiseren wij in mei samen met 
Buro Bloei een ouderavond met de volgende thema’s 

1. executieve functies 
2. prikkelverwerking 

De datum zal ruim van tevoren naar u gecommuniceerd worden Wij hopen op een 
grote opkomst! 
 
Naschoolse activiteiten 
 
Onlangs zijn de theaterlessen van start gegaan onder begeleiding van Eva 
Krammer.  
De kinderen uit groep 3-8 hebben als thema Harry Potter. Op de groep staat ook 
een Harry pot waar de kinderen ideeën in kunnen doen. Ik kan u vertellen dat 
de kinderen met veel enthousiasme uit de les komen. 
Er zou ook naschoolse theaterlessen met een docent van De Krakeling 
georganiseerd worden, echter was dit alleen mogelijk als dit gecombineerd kon 
worden tijdens schoollessen. Dat is voor dit schooljaar helaas niet gelukt. De 
Krakeling, Eva en ik hopen dat dit komend schooljaar wel lukt. 
 

• Streetdance met Rich Claire 

Wat waren we blij dat Rich weer in het land was voor streetdance! Hij is er 
nog voor een paar weken en dan moeten we helaas weer afscheid van hem nemen 
vanwege een Dancetour in Engeland. 
De lessen zijn exclusief voor de kinderen van De Antoontjes; groep 1-7 
Aan de lessen zijn geen kosten verbonden. 



 

 
  

 
• Handenarbeid met Eva Krammer 

Vanaf donderdag 19 april zal Eva, net als de voorgaande jaren, in het 
handarbeid lokaal de handjes van onze kinderen aan het werk zetten. Er zal 
met thema’s gewerkt worden, echter staat het de kinderen vrij om op eigen 
creatieve, fantasie wijze hier vorm aan te geven. Wellicht zal het ook met 
een andere dag gerouleerd worden zodat alle kinderen van de opvang aan bod 
komen. 
Aan de lessen zijn geen kosten verbonden. 
 

• Workshops Filosofie 

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt; kinderen die van die 
verwonderlijke vragen stellen waar je als volwassene ook even over moet 
nadenken…om een voorbeeld te noemen” waarom zie ik mijn ogen niet als ik ze 
dicht doe? Of “ hoe kan je rijden op twee wielen? Het volstaat dan niet om te 
zeggen “nou gewoon! Want zo gewoon is het niet…dit vergt enig “nadenkschap! 
Dus het leek ons hartstikke leuk om onze kinderen kennis te laten maken met 
Filosofie. 
We gaan dit op zeer korte termijn samen doen met de organisatie Wonderwhy: 
www.wonderwhy.nl 
Zodra de data bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.  
Aan de workshops zijn geen kosten verbonden. 
 

• Mad Science 

Deze activiteit start op vrijdag 20 april in het handarbeidlokaal van school.  
Groep ½ van 15.15-16.15.  
Groep 3-8 van 16.30-17.30 

Voor groep ½ zijn nog enkele plekjes over. Alle ouders die zich al hebben 
aangemeld, hebben al een bevestiging ontvangen via TSO assistent. 
De kosten zijn  €75 voor 10 lessen. U ontvangt hiervan een factuur. 
 
Nieuwe telefoon en nieuw nummer 
 
Vanaf aanstaande dinsdag hebben we een nieuw algemeen nummer: 06-183 382 96 
Zahra  06-819 064 94 
Meryem 06-412 846 17 
Sousou 06-408 307 86 
Remy  06-526 288 74 
 
Tot slot 
Wij wensen jullie fijne Pasen 
Meryem, Sousou, Nermin, Remy, 
Zahra  
 


