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HET ANTOONTJE JANUARI 2016  

Ten eerste willen we iedereen een mooi jaar 
wensen! 
 
Op de valreep van de kerstvakantie  hebben wij 
en Eva een leuke attentie mogen ontvangen, 
ontzettend bedankt hiervoor!!  
 
Voor de ouders die nog geen gelegenheid hadden 
om een envelop ( o.v.v. naam kind) in de doos te 
doen; dit kan nog tot eind volgende week. Graag 
doen, de OC heeft het nl voorgeschoten! 
 
Vanuit het Rijk 
Vanuit het Rijk  is per januari 2016 een nieuwe 
wet ingegaan; Wet versterking Positie Ouders. 
Het wetsvoorstel versterkt de positie van ouders 
op de volgende punten: een landelijke 
geschilleninstantie, harmonisatie 
medezeggenschap en toezicht en handhaving.  
 
Zoals u wellicht al weet bestaat onze 
oudercommissie uit Maaike Le Noble, Nada 
Josimovic, Maciek Wielgat en Laurette Spoelman. 
 
 De oudercommissie stelt zich ten doel: 

. 1)  De belangen van de kinderen en de 
ouders van het kindercentrum waar de 
oudercommissie aan verbonden is zo goed 
mogelijk te behartigen en de ouders te 
vertegenwoordigen.  

. 2)  Te adviseren ten aanzien van 
kwaliteit. 

. 3)  Het behartigen van de belangen van de 
ouders van het kindercentrum bij de 
leidinggevende 

.  
Vanuit het Rijk  is per januari 2016 een nieuwe 
regel bijgekomen nl: aanbod spel en activiteiten 
gerelateerd aan ontwikkeling en leeftijd kind.  
 
Wij zijn van mening dat wij  dat al deden en 
verbaasden ons erover dat dit  kennelijk vanuit 
het Rijk als maatregel ingevoerd moest worden. 
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Geschillencommissie 
Per 1 januari 2016 dienen alle kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en 
gastouderbureaus volgens de Wet Kinderopvang verplicht zich te 
registreren bij de Geschillencommissie. Voorheen was dit de SKK. Het 
reglement van De Antoontjes die hierop van toepassing was, zal 
aangepast worden en op ons memo bord worden gehangen. In principe 
verandert er niet veel dan wel dat de jaarlijkse financiële  bijdrage 
hoger wordt en we een administratieve last erbij krijgen; periodiek 
mutaties van geregistreerde kinderen doorgeven. 
 
De Antoontjes heeft zich aangemeld en is in afwachting van de 
registratie. 
 
Binnen de Wet Kinderopvang zijn de Gemeente Amsterdam en GGD inspectie 
de handhavende instanties die bij de jaarlijkse controle erop toezien 
dat wij de Wet Kinderopvang naleven. 
 
In een vergadering met de oudercommissie op 11 december zijn de 
volgende onderwerpen besproken. 
 

• Pedagogisch beleid t.a.v. televisie: Tijdens de reguliere 
schoolweken wordt er geen tv gekeken (m.u.v. 
Sinterklaasjournaal). Tijdens de vakantie, studie en/of 
kleutervrije dagen komt het wel voor dat de kinderen tv (dvd) 
kijken. Wij merken dat de kinderen hier op zo n dag behoefte aan 
hebben; je kunt het vergelijken met een thuissituatie, wat de bso 
eigenlijk ook is. Wat er aangeboden wordt is verantwoord met een 
duur van 30-45 minuten. 

 
• Voedingsbeleid: Tijdens de reguliere schoolweken eten de 

kinderen crackers. Nu zijn er kinderen die dit gewoon echt niet 
lusten dan al met veel moeite eten. Een strijd hierover aangaan 
met de kinderen gaan we uit de weg omdat dit gewoon averechts 
werkt. En je de band met de kinderen intact wilt houden. Voortaan 
zullen we naast crackers ook brood aanbieden voor de kinderen die 
hier de voorkeur aan geven. Daarnaast blijven we de kinderen 
groente zoals: tomaat, komkommer, wortel, appel, banaan, 
mandarijn en ander seizoengebonden fruit aanbieden. 

 
• Verjaardagen: Wij merken dat steeds meer kinderen hun 

verjaardag op de opvang willen vieren…is ook niet gek daar wij 
dit heel leuk verzorgen! Voorkeur van traktatie laten we aan u of 
in dit geval aan het kind over. Tijdstip van viering wordt 
veranderd van 16.30 naar 15.30. na schooltijd hebben de kinderen 
altijd een enorme behoefte om even te spelen. 
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• Met vriendje mee: We  kunnen stellen dat dit ontzettend goed 

gaat en dat het veel rust op de groep met zich heeft meegebracht! 
Zoals jullie weten, hebben onze kinderen zeggenschap en stellen 
we hun betrokkenheid zeer op prijs! Wel, een paar “oudste” 
kinderen hebben aan ons voorgelegd om op aansluiting van dit 
beleid; op een papiertje te schrijven bij welke kinderen ze 
altijd mogen spelen en dat de ouders onderling contact met elkaar 
hierover……. Nou jullie snappen dat wij dit niet ongehoord konden 
laten en beloofden dat we dit zouden bespreken. Met een 
proefperiode van 2 maanden gaan we dit uitproberen. U ontvangt 
van ons een document; vanuit het zelfstandigheid beleid, waarop u 
met uw kind maximaal 3 kinderen kan opgeven. Indien u het wilt 
laten zoals het nu is, hoeft u hier niks mee te doen! 

 
• Uurprijs 2016: deze stijgt van € 6,60 naar € 6,80. Rond de 20ste 

ontvangt u een factuur met daarop het nieuwe maandbedrag. Deze 
wijziging dient u voor 1 april aan de belastingdienst door te 
geven. Om aanspraak te kunnen maken op volledige teruggave van de 
Kinderopvangtoeslag, hanteert de belastingdienst een 
aanvraag/wijzigingstermijn van drie maanden. 

 
• Activiteiten 2016 tot aan de zomervakantie:  
1. Naast de leuke knutselessen waar de kinderen graag aan meedoen, 

zal Eva voor ons binnenkort toneel/dramalessen gaan verzorgen. 
Eva is van beroep nl actrice en heeft hier veel ervaring mee. Hoe 
we dit vorm gaan geven, dag etc. wordt volgende week besproken en 
naar u via de mail gecommuniceerd. 

2. Edu-Accu: Het afgelopen jaar hebben onze kinderen op een 
onderzoekende manier kennis gemaakt met Go Elektro; 
basisbegrippen uit de elektriciteit zoals stroomkring, serie en 
parallelschakelingen en kortsluiting.  De kinderen hebben 
geëxperimenteerd met batterijen, lampjes en schakelaars. Binnen 
het aanbod van Accu zijn er nog meer activiteiten. Samen met de 
kinderen gaan we een keuze maken. De activiteit zal na de 
voorjaarsvakantie van start gaan. 
Zie www.accu-edu.nl  

 
3. Rembrandhuis: ter bevordering van de culturele interesses of om 

deze bij onze kinderen op te wekken, staat er voor in de 
voorjaarsvakantie een uitstapje gepland naar het Rembrandhuis. De 
kinderen krijgen een workshop en een rondleiding. 

 



 

 4 

 

Tentoonstelling Speeltuinen 
Na een kleine speech van Tinka, knipte zij een lint door en mocht 
alles bewonderd worden! 
Dit was een leuke beleving; trots elkaars toestellen bekijken, effe 
tafelvoetballen en voor de ouders drinken inschenken. 
 
Eva en Pat hebben foto’s gemaakt. Deze hadden wij al op moeten sturen 
echter weten we (nog) niet zo goed hoe dat moet via we transfer….. 
 
Donderdag 14 januari hebben we onze Nieuwjaars borrel! 
Ouders zijn vanaf 17.00 welkom. 
Alle kinderen worden na schooltijd door ons opgehaald. 
 
Mail: info@deantoontjes.nl 
Telefoonnummer: 06- 819 06 494 


