
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 HET ANTOONJTE 

Meryem 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat Meryem 
zwanger is! Wij zijn heel blij voor haar en 

kijken ernaar uit om de baby te mogen 
verwelkomen. De kinderen hebben ook heel lief 

en leuk gereageerd op het nieuws. 
 

Prietpraatje van Chloè gisteren “Meryem, ben 
je zwanger? “Ja, zegt Meryem, wist je dat 
niet? Chloè: “ nee, ik dacht dat je teveel 

had gegeten! 
 

Programma kerstvakantie 
Ja… die staat alweer voor de deur…de tijd 

vliegt! 
Afgelopen week zijn we gestart met het 

inventariseren van de kinderen die komen. 
1. dinsdag is een thuisdag; samen koken en 

bakken! 
2. donderdag naar het Amsterdam Museum 

voor de tentoonstelling 100 jaar 
Schiphol- klaar voor vertrek. Er kan 
volop gespeeld en ontdekt worden. 
Meedoen met het verkeerstorenspel, 
vliegtuigen veilig naar de 
landingsbanen leiden etc. 

3. vrijdag Tunfun 
 

Naschoolse activiteiten 
Op de activiteit Tekenen en Schilderen na 

zijn alle activiteiten goed bevallen onder de 
kinderen en ouders. 

In het nieuwe jaar gaan we verder met 
English, tennis, en schaken en twee nieuwe 

activiteiten. 
 

 



 

 

Tennis 
De docenten Stefan en Jan Willem van tennis 
waren zeer te spreken over de kinderen die 
hieraan meedoen en beleven veel plezier aan 

het lesgeven! Ze zien de kinderen 
vorderingen maken en zijn zelf aangenaam 

verrast dat je dus niet perse op een 
tennisbaan hoeft te staan om kinderen tennis 

te leren. Voor komend jaar gaan we de 
mogelijkheden bekijken om een bezoek (of 

meerdere bezoeken) te brengen naar 
tennisvereniging Triaz. 

 
English Class 

De kinderen die hieraan meededen hebben een 
certificaat ontvangen en Lucy heeft voor elk 

kind een klein rapportje gemaakt. Voor 
komend jaar wilt zij graag het niveau 

verhogen voor de kinderen die hieraan toe 
zijn en verder willen. Zij zal a.d.h.v. een 
programma de ouders hierover informeren. 

Lucy vond het ook ontzettend leuk en 
plezierig om met onze kinderen te werken! 

 
De theaterlessen met Eva lopen nog door tot 
aan de voorjaarsvakantie. De planning m.b.t. 
de  generale repetitie en uitvoering hoort u 

t.z.t. van ons. 
 

Techniek en Wetenschap; Mad Science. 
Momenteel zijn we in gesprek met deze 

organisatie om in het nieuwe jaar te kunnen 
starten. 

De lessen/workshops die zij aanbieden zijn 
elke week anders en gaan zowel de diepte als 
de breedte in. Het mooie is dat de verzorgde 
lessen ook bestemd zijn voor kinderen vanaf 

groep 1! 
Mad Science is de grootste verstrekker van 

educatief en uitdagend Science onderwijs van 
Nederland, Europa en de wereld. 

The Mad Science Group is in 1990 gestart in 
Canada door twee broers, Ron & Ariel 

Schlien. 
 
 



 

 

 

Streetdance 
Op verzoek van kinderen en ouders gaan wij dit ook in het nieuwe jaar 

aanbieden. 
 

Meer informatie m.b.t. de  planning van de activiteiten zal in het nieuwe 
jaar gecommuniceerd worden. 

 
Inspectiebezoek en rapport 

 “Op 15 november 2016 is op grond van de Wet Kinderopvang een 
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is 
naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal 
kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de kwaliteitseisen op het gebied 
van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, aan de 
beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. Tijdens het 
bezoek is ook met kinderen gesproken. De kwaliteitseisen die zijn 
onderzocht staan achter in het rapport vermeld.” 

 
Wij zijn erg blij en trots met het rapport! Wij kunnen ons goed vinden in 
de bevindingen van de inspecteur. Beleid opstellen is één ding echter de 
kunst is om het in de praktijk om te zetten naar handelen. Het rapport 

zien wij als een instrument waaraan we dit kunnen toetsen, 
aanpassen/wijzigen en aandacht besteden waar nodig. 

 
Het rapport wordt in het nieuwe jaar ook doorgenomen met de 

oudercommissie van De Antoontjes. 
De oudercommissie bestaat uit: 
1. Maaike Le Noble (moeder Pien en 

Maartje) 
2. Nada Josimovic ( moeder Noam en Sarah) 

3. Laurette Spoelman (moeder Chloè en 
Valerie) 

4. Maciek Wielgat (vader Maia) 
 
 

Voor nu wensen wij jullie alvast een 
schitterend, gezond en een mooi 2017!!! 

 


