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Het Antoontje nieuwsbrief december 2021 

Lieve ouders en kinderen van De Antoontjes 

Vervroegde Kerstvakantie 

Afgelopen maandag moesten we op advies van de GGD dicht t/m 
woensdag. Na dit verwerkt te hebben kregen we te horen over de 

vervroegde Kerstvakantie waar al een tijd over  werd gespeculeerd. 

Vanaf morgen mogen we weer wel voor 2 dagen regulier open…per 20 
december zijn wij open voor de noodopvang. Wij vinden het erg jammer, 

verdrietig en spijtig om het jaar zo af te sluiten! 

Voor ons betekend het nu dat wij verplicht zijn om onze reguliere opvang te 
staken tot 10 januari 2022. Er wordt een uitzondering gemaakt voor 
kinderen van ouders in vitale beroepen en de kwetsbare kinderen. 

De lijst met vitale beroepen is inmiddels bekend gemaakt door de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen 

Ik wil u vragen om de informatie die op de site vermeld staat goed door te 
lezen. Aansluitend op het besluit tot sluiting, is aan de kinderopvangsector 

gevraagd om bij te dragen aan de continuïteit van essentiële 
maatschappelijk functies. Dit dient te gebeuren door opvang in te richten 
met landelijke dekking voor kinderen 0-12 met ouders in vitale beroepen. 

Indien u tot de cruciale-beroepsgroepen behoort kunt u een mail/ Whatsapp 
sturen en aangeven op welke dagen uw kind opvang nodig heeft. 

Wijziging uurprijs De Antoontjes 

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag 
opnieuw vastgesteld. Deze worden aangepast aan de loon- en 

prijsontwikkeling. De maximum uurprijzen voor 2022 worden met 3,50% 
verhoogd als gevolg van de indexering. Hiermee gaat onze uurprijs van € 

7,40 naar € 7,65. Graag de uur wijziging doorvoeren bij de 
Kinderopvangtoeslag. 

Meryem eerder met bevallingsverlof 

Vanwege alle ontwikkelingen rondom Covid moest Meryem eerder met 
bevallingsverlof. Wij missen haar erg op de groep. We kunnen ons 

voorstellen dat u graag nog iets had willen zeggen tegen Meryem. Dit kan 
door een bericht te sturen of een kaartje af te geven. Wij zorgen ervoor dat 

dit bij haar terecht komt 

Personeel 

Binnen de Kinderopvang is er ook een enorm tekort aan Pedagogisch 
Medewerkers. Wij werken momenteel met vaste inval die de kinderen ook 

kennen vanuit het overblijf. Zo zien onze kinderen toch steeds dezelfde 
gezichten. Nezha, Fanna en ik (Zahra) staan meerdere dagen per week op 

de groep. De verdeling is zo veel mogelijk een vast gezicht met inval.  
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Mentorschap 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het kind heeft  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. 

Inspectiebezoek 

Ook dit jaar kregen we bezoek van de Inspectie Kinderopvang Amsterdam. 
Het bezoek zelf hebben wij als prettig ervaren en de inspecteur was zeer te 

spreken over de ruimte, ons pedagogisch handelen, de 
speelmogelijkheden en het spelaanbod voor de kinderen. Het rapport 

zullen wij op onze website plaatsen. 

De rol van de gemeente Amsterdam en de GGD Inspectie Kinderopvang is 
dat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD 
houdt namens de gemeente toezicht. Sinds 2012 is er scherper toezicht op 

kinderopvangcentra die nieuw zijn of in het verleden minder goed 
presteerden. 

De inspecteur kijkt o.a. naar 

-de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen; 

-hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het pedagogisch 
beleidsplan; de werkwijze van de medewerkers 

-of de beroepskrachten gekwalificeerd zijn en een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) hebben. 

-naleving en toepassing van regel en wetgeving op gebied Kinderopvang 

Wij zijn blij en trots op de bevindingen van het rapport. U ontvangt deze 
van ons als bijlage. 

 

Naschoolse Activiteiten voor 2022 

Wij gaan Filosoferen met Wonderwhy 

Wij gaan verder met Sport onder leiding van Joyce (tevens inval) 

Wij gaan dansen met ME Dance studio 

Wij gaan boxen met Hadeer (tevens inval) 

Nadere informatie over start en dag volgt. Wij hebben er ontzettend veel 
zin in! 

 

Voor nu wensen wij jullie hele mooie gezonde dagen!! 

Team De Antoontjes 

 

 


