
 

 

 

Mentorschap  
Zoals u in de nieuwsbrief van December heeft kunnen 

lezen, krijgt elk kind vanaf januari een mentor 
toegewezen. 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 weke pedagogisch medewerker 

welk kind als mentor heeft. Tijdens intakes met 
nieuwe ouders wordt dit ter plekke gecommuniceerd. 
In ons nieuwe Pedagogisch Beleidsplan kunt u in een 

apart hoofdstuk hier meer over 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 
 

Zelfstandigheidbeleid en buitenplein 
In het kader van het zelfstandigheidbeleid die door 
De Antoontjes is opgesteld en door  Inspectie en 
Oudercommissie is goedgekeurd, is onlangs met de 

Oudercommissie van De Antoontjes besloten de 
leeftijdgrens niet te verlagen. 

Dit betekend dat de toestemming verleend wordt aan 
kinderen vanaf groep 4/ 8 jaar en ouder. 

 
Differentieren; ruimte kantoor 

Met het oog op de zelfstandigheid, is ons 
kantoor ruimte zodanig ingericht dat kinderen 

zich hier kunnen terug trekken. Het viel ons op 
dat de kinderen hier behoefte aan hadden. 

Kinderen mogen ook hier huiswerk maken. Het is 
bestemd voor kinderen vanaf groep 4. Het is er 
ook voor bestemd dat bv een pedagogisch werker 
samen met kinderen iets bespreekt, aandacht aan 

geeft of samen iets te doen. 
Meer over ons zelfstandigheid beleid kunt u 

lezen in ons Pedagogisch beleidsplan 
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Naschoolse activiteiten 
Na de voorjaarsvakantie gaan de volgende 

activiteiten van start 
1. Theater voor groep 3-8 

2. Mad Science voor groep 1-8 
3. Schaakles voor groep 2-8 

Dag van aanvang en duur zal in een aparte bijlage 
gecommuniceerd worden. 

 
 

Studiedag 5 maart  
Maandag 5 maart is een studiedag. Wij bieden 
openstelling vanaf 8 uur. Voor de personele en 

afstemming kind bezetting horen wij graag of uw kind 
komt. 

 
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. 
 
In de ochtend ligt de nadruk op vrij spel en is het 
aanbod vrijblijvend.  
 
Programma voorjaarsvakantie 
Maandag : workshop sushi maken met De   
   Smaaksoldaatjes 
Dinsdag : Sport en Spel in de Gymzaal 
Woensdag : gesloten 
Donderdag : Tunfun 
Vrijdag : Kook en bakdag 
 
Voor onze uitstapjes hanteren wij een Uitstapjes beleid. Deze is 
op te vragen.  
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OM het kind aantal af te stemmen op ons personeel(BKR) willen we graag tijdig 
van u weten of uw kind wel/niet aanwezig is tijdens de schoolvakantie. U kunt 
hiervoor een mail, appje sturen of het op de groep laten weten. Zoals u van 
ons gewend bent, zal er een groepsapp aangemaakt worden waarin u foto’s en 

updates van ons kunt lezen. 
 

Er zal ook nog bekeken worden of Tennisvereniging Triaz een activiteit 
organiseert. Dit zou dan eventueel op maandag of vrijdag plaatsvinden. Indien 
dit het geval is, wordt dit tijdig gecommuniceerd. Zonder tegenbericht blijft 

ons programma zoals het nu is. 
 

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! 
 

Nieuw speelgoed 
De voorjaarsvakantie is in zicht….om de huiselijke gezelligheid op de groep te 

bevorderen, is afgelopen week nieuw speelgoed gekocht zoals: 
gezelschapspellen, educatieve puzzels, bestuurbare auto’s, knutselmateriaal, 

constructie materiaal, Play mais, sieraden maken, elektronica etc. 
 


