
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF JUNI 2017 HET ANTOONTJE 

Personeel 
 

Pat is al enige tijd ziek en is daardoor niet 
aanwezig. Belangrijk om erbij te vermelden is 

dat zij niet ernstig ziek is, echter niet 
belastbaar. 

Voor de structuur en continuïteit heb ik 
ervoor gekozen om zelf op de groep te staan.  

 
Sousou is ontzettend blij dat zij deel kan 
uitmaken van De Antoontjes; samen, met en 

voor de kinderen! De school zelf is haar niet 
onbekend. Zij is 15 jaar geleden bij ons op 

school begonnen als overblijfmoeder. Zo 
ontstond haar interesse in het werken met 

kinderen. 
 

Sousou komt uit Egypte. Als accountmanager 
heeft zij veel werk verricht in het Midden 

Oosten. 
Zij trouwde, kwam in Nederland wonen en kreeg 
3 zonen. Ze heeft de MBO opleiding gevolgd 
tot Pedagogisch medewerkster om zichzelf 

verder te ontwikkelen.  
 

Meryem en Mete 
Het gaat heel goed met beide. Meryem moet wel 
ontzettend wennen aan de “regeldagen….waar je 

volgens mij nooit aan went…Ik ben al twee 
keer langs geweest en het blijft toch echt 
wel een wonder! Meryem is van plan om nog 

voor de zomervakantie langs te komen met Mete 
op de opvang. Zodra zij een datum heeft, laat 

ik het jullie weten. 
Na de zomervakantie zal Meryem haar 

werkzaamheden hervatten. 
 

 



 

 

Zomervakantie en het inventariseren hiervan 
Tijdens de schoolvakanties vinden wij het heel fijn om voor onze kinderen 

leuke uitstapjes en activiteiten te organiseren. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen een prettige tijd en vakantiegevoel hebben. 
Wij beogen dit te realiseren door de kinderen, zoveel mogelijk, bij de 

activiteiten te betrekken. 
 

Om de personele bezetting af te stemmen op de kinderen en georganiseerde 
activiteiten is het van groot belang om zicht te krijgen op de kinderen 

die komen gedurende de zomervakantie. 
Graag een mail of met het ophalen van uw kind aan ons doorgeven of uw 

kind wel/niet komt en om welke dagen/weken het gaat. 
In week 3, de periode van 7-11 augustus is de opvang gesloten. 

 

 

 
Uitvoeringen naschoolse activiteiten 

 
English Class 

Woensdag 21 juni om 13.15 in podiumzaal. Ouders zijn hierover afgelopen 
week door Lucy Eglin geïnformeerd. 

 
Streetdance  

Maandag 3 juli groep 1/2,3,4,5 
Donderdag 20 juli Streetdance groep 4 

 
Theater 

Dinsdag 4 juli is de generale repetitie. Zowel de dinsdag als de 
donderdaggroep worden om 15.15 in de podiumzaal verwacht. Deze les zal 

zeker tot een uur of 17.30 duren. 
 

Donderdag 6 juli zal de uitvoering plaatvinden. De kinderen die hieraan 
meedoen en niet op de opvang zitten, worden om 17.00 uur verwacht in de 

podiumzaal. De ouders zijn om 17.30 welkom in de podiumzaal. 
Alle kinderen krijgen nog een tekst mee. Het is voor alle kinderen heel 

belangrijk om hun tekst te leren. Enig hulp van ouders zou heel fijn zijn. 



 

 

 

Zomerfeest 
Deze is op 20 juli. Alle kinderen van de opvang zijn welkom en worden 

door ons na schooltijd opgevangen. 
Er zal theater zijn van Koos Kneus en schmink voor de kinderen.  

 
 

Actualiseren gegevens 
Voor een goede communicatie moeten wij over de juiste email adres of 
telefoonnummer beschikken. Wij vragen u om dit aan ons door te mailen 

naar: info@deantoontjes.nl  
 

Verder 
Een dank  aan alle ouders die ons informeren dat hun kind afwezig is 
i.v.m. een speelafspraakje of om een andere reden. Echt fantastisch! 

 
Telefoonnummer Antoontjes: 06-492 422 81 of 

06- 819 064 94 ( Zahra) 


