
 

 

 
 

Het Antoontje mei 2022 
 

Meivakantie 
De meivakantie staat weer voor de deur. Komende week zal 

geïnventariseerd worden of uw kind wel/niet gebruik zal maken 
van de opvang.DE meivakantie duurt twee weken en samen 

met de kinderen gaan wij er mooie dagen van maken.De 
activiteiten die op de planning staan zijn: Jeugdland, Bioscoop, 

Mad Science aan huis en streetdance met Medance Studio, 
knutsel/naailes met Pepa 

 
Buitenspeelgoed 

Het zonnetje schijnt weer mooi en voor ons een hele goede 
reden om nieuw buitenmateriaal aan te schaffen, hebben we 

deze week voor gezorgd. We spelen weer veel met de kinderen 
buiten en vanaf volgende week zullen we op donderdag met 

regelmaat naar speeltuin De Waag gaan, als de kinderen hier 
behoefte aan hebben. 

 
Scholing Pedagogisch medewerkers 

Vanuit de Wet IKK ( Innovative Kwaliteit Kinderopvang)volgen 
wij als team een jaarlijkse scholing. Deze scholing heeft als 
doel om onze kwaliteiten te verbeteren en pedagogisch nog 

meer inzicht te krijgen op hoe kinderen ”kijken, leren en 
ervaren. In ons volgende nieuwsbrief zullen wij jullie informeren 

welke scholing wij dit jaar zullen volgen. 
 

Mentorschap 
Eerder heeft u van ons kunnen lezen dat elk kind op de opvang 
een mentor heeft. 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. 

 
Theater 

Sinds een paar weken gaan we met een groepje kinderen naar 
de speelzaal om samen te dansen en theaterlessen 

improviseren. We merken dat de kinderen dit erg leuk vinden 
en dat ze elkaar stimuleren door elkaar tips te geven en bijna 

strijden om met elkaar op te treden. De volgende doelen komen 
tijdens de lessen aan de orde: 

1. Samenspel 
2. Expressie ontwikkelen in fysiek, stem, beweging 

3. Gevoel ontwikkelen voor elkaar 
Na afloop bekijken we de filmpjes met de kinderen en dan 

gieren ze van het lachen om elkaar. Wat leuk is om te zien, is 
dat ze dat van elkaar kunnen hebben. 
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