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De	  Antoontjes	  

	  
Groepskrantje	  Het	  Antoontje	  

	  

	  Het	  is	  alweer	  iets	  meer	  dan	  3	  maanden	  
geleden	  dat	  wij	  van	  start	  zijn	  gegaan.	  

De	  overgang	  hebben	  wij	  als	  spannend,	  
plezierig	  en	  positief	  ervaren.	  Uit	  de	  vele	  
reacties	  van	  de	  kinderen	  en	  ouders	  
kunnen	  we	  met	  trots	  zeggen	  dat	  de	  
stemming	  	  zo	  goed	  als	  gelijk	  gestemd	  was.	  
De	  positieve	  en	  warme	  complimenten	  
hebben	  ons	  zeer	  goed	  gedaan.	  

Dat	  alle	  ouders	  mee	  zijn	  gegaan	  in	  de	  
overgang	  getuigt	  van	  het	  vertrouwen	  in	  
ons	  en	  dit	  waarderen	  we	  zeer!	  

Het	  was	  onze	  intentie	  om	  nog	  voor	  de	  
meivakantie	  een	  feest	  te	  organiseren.	  
Helaas	  is	  dit	  niet	  gelukt.	  Wij	  zullen	  dit	  na	  
de	  zomervakantie	  realiseren.	  
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Oudercommissie	  

Het	  verheugd	  ons	  jullie	  te	  vertellen	  dat	  De	  Antoontjes	  een	  oudercommissie	  
heeft.	  

De	  oudercommissie	  stelt	  zich	  ten	  doel:	  

1. De	  belangen	  van	  de	  kinderen	  en	  ouders	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  behartigen	  
en	  te	  vertegenwoordigen.	  

2. Te	  adviseren	  ten	  aanzien	  van	  kwaliteit	  van	  de	  verzorgde	  kinderopvang.	  
De	  Antoontjes	  stelt	  de	  oudercommissie	  tevens	  in	  de	  gelegenheid	  advies	  uit	  te	  
brengen	  over	  voorgenomen	  besluiten	  die	  de	  organisatie	  betreffen.	  

De	  Antoontjes	  heeft	  de	  oudercommissie	  lid	  gemaakt	  van	  Boink;	  dit	  is	  een	  
Belangenvereniging	  van	  ouders	  in	  de	  Kinderopvang.	  Hun	  magazine	  verschijnt	  4	  
keer	  per	  jaar	  en	  biedt	  oudercommissies	  in	  de	  kinderopvang	  praktische	  
informatie	  over	  ontwikkelingen	  in	  de	  sector	  en	  ondersteunt	  commissies	  in	  hun	  
taak	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  kinderopvang	  te	  bewaken	  en	  te	  bevorderen.	  

De	  Wet	  Kinderopvang	  stelt	  eisen	  t.a.v.	  diverse	  beleidstukken	  en	  protocollen	  die	  
het	  werk	  binnen	  de	  Kinderopvangbranche	  reguleren.	  Deze	  zijn	  reeds	  door	  ons	  
ontwikkeld	  en	  inmiddels	  goed	  gekeurd	  door	  de	  GGD	  Inspectie.	  Deze	  stukken	  
zullen	  t.z.t.	  met	  de	  oudercommissie	  besproken	  worden.	  Een	  groot	  deel	  van	  deze	  
stukken	  hangen	  op	  de	  groep	  ter	  inzage.	  

Dinsdag	  1	  mei	  hadden	  we	  ons	  eerste	  vergadering.	  De	  notulen	  van	  deze	  
vergadering	  zullen	  binnenkort	  op	  ons	  memo	  bord	  ter	  inzage	  hangen.	  

1. De	  ouders	  zijn:	  Sonja	  Heyl	  (moeder	  van	  David	  groep	  4)	  email:	  
sonjaheyl@gmail.com	  

2. Malka	  de	  Boer(	  moeder	  van	  Laurens	  groep	  2B)	  email:	  
malkadeboer@hotmail.com	  	  

3. Jaap	  Oudman(	  vader	  van	  Lev,	  Caspian	  en	  Bonne	  groep	  1A	  en	  1B)	  email:	  
jaap.oudman@solcon.nl	  
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Studiedag	  

Donderdag	  14	  juni	  hebben	  we	  een	  studie-‐dagdeel.	  Dit	  zal	  dus	  geen	  consequenties	  
hebben	  voor	  de	  opvang	  van	  uw	  kind	  in	  de	  middag.	  

Buitenspeelgoed	  

Een	  groot	  deel	  van	  de	  kinderen	  kan	  wel	  de	  hele	  middag	  gewoon	  lekker	  buiten	  
spelen.	  

In	  april	  hebben	  we	  divers	  buitenspeelgoed,	  in	  XL	  formaat,	  aangeschaft.	  U	  kunt	  
hierbij	  denken	  aan	  schaak	  en	  damspellen,	  ringwerpen,	  blikken	  gooien,	  steps,	  ballen	  
en	  stoepkrijt.	  

Het	  was	  leuk	  om	  te	  zien	  hoe	  de	  kinderen	  uit	  zichzelf	  groepjes	  gingen	  vormen	  om	  
alles	  uit	  te	  proberen.	  

Ouderavond	  

Nog	  voor	  de	  zomervakantie	  zal	  een	  ouderavond	  georganiseerd	  worden.	  Deze	  zal	  in	  
het	  teken	  staan	  van	  Positief	  Opvoeden.	  Indien	  u	  als	  ouder	  graag	  een	  onderwerp	  
besproken	  wilt	  hebben,	  kunt	  u	  een	  mail	  sturen	  naar:	  info@noorderpraktijk.nl	  

De	  datum	  van	  de	  ouderavond	  zal	  t.z.t.	  bijtijds	  gecommuniceerd	  worden.	  

Update	  Infotonius	  en	  
Huishoudelijk	  reglement	  

Rond	  deze	  week	  zult	  u	  per	  mail	  
ons	  geüpdatet	  	  informatieboekje	  
en	  het	  huishoudelijk	  reglement	  
ontvangen.	  Hier	  staat	  veel	  nuttige	  
en	  heldere	  informatie	  in.	  	  

Buitenspeelgoed	  
Een	  groot	  deel	  van	  de	  kinderen	  
kan	  wel	  de	  hele	  middag	  gewoon	  
lekker	  buiten	  spelen.	  
In	  april	  hebben	  we	  divers	  
buitenspeelgoed,	  in	  XL	  formaat,	  
aangeschaft.	  U	  kunt	  hierbij	  denken	  
aan	  schaak	  en	  damspellen,	  
ringwerpen,	  blikken	  gooien,	  steps,	  
ballen	  en	  stoepkrijt.	  
Het	  was	  leuk	  om	  te	  zien	  hoe	  de	  
kinderen	  uit	  zichzelf	  groepjes	  
gingen	  vormen	  om	  alles	  uit	  te	  
proberen.	  
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Update	  Plaatsingsgegevens	  

Om	  te	  voorkomen	  dat	  wij	  niet	  over	  de	  juiste	  gegevens	  beschikken,	  hebben	  we	  
een	  tijd	  terug	  aan	  alle	  ouders	  het	  formulier;	  Plaatsingsgegevens	  De	  Antoontjes	  
uitgedeeld.	  

Van	  een	  aantal	  ouders	  hebben	  we	  het	  formulier	  nog	  niet	  terug	  ontvangen.	  	  

Graag	  willen	  we	  u	  verzoeken	  om	  hier	  z.s.m.	  voor	  te	  zorgen.	  Indien	  u	  twijfelt	  of	  
het	  al	  in	  ons	  bezit	  is,	  kunt	  u	  dit	  navragen	  bij	  de	  pedagogisch	  medewerkers.	  

U	  kunt	  ook	  een	  mail	  sturen	  naar:	  deantoontjes@gmail.com.	  Het	  formulier	  
ontvangt	  u	  dan	  per	  mail.	  	  

Meivakantie	  

Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  onze	  
kinderen	  een	  leuke	  tijd	  en	  een	  
vakantiegevoel	  hebben.	  Wij	  beogen	  
dit	  te	  bereiken	  door	  activiteiten	  op	  
de	  groep	  te	  organiseren	  en	  	  
uitstapjes	  te	  maken	  waar	  we	  de	  
kinderen	  bij	  betrekken.	  

Indien	  een	  geplande	  activiteit	  
onverhoopt	  niet	  kan	  plaatsvinden	  
door	  	  bv	  slecht	  weer,	  leggen	  we	  dit	  
aan	  de	  kinderen	  uit	  en	  zoeken	  we	  
samen	  naar	  een	  alternatief.	  De	  
activiteit	  die	  gepland	  stond	  kan	  dan	  
op	  een	  andere	  dag	  plaatsvinden.	  	  	  	  

Mede	  dankzij	  het	  weer	  hebben	  we	  
kunnen	  genieten	  van	  een	  leuke	  
meivakantie	  met	  diverse	  uitstapjes	  
zoals	  naar	  het	  Olympisch	  Stadion	  
waar	  sport	  en	  spel	  activiteiten	  
georganiseerd	  waren,	  Artis,	  Tun	  Fun,	  
Oosterpark,	  Tropenmuseum,	  
Bioscoop,	  Amstelpark	  en	  een	  
kookactiviteit.	  	  

In	  de	  ochtend	  ligt	  de	  nadruk	  bij	  ons	  
op	  vrij	  spel,	  wordt	  er	  een	  boekje	  
voorgelezen	  of	  samen	  knutselen.	  Om	  
een	  uur	  of	  10	  gezamenlijk	  fruit	  of	  
crackers	  eten.	  	  
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Vervanging	  Zahra	  
Shirley	  zal	  als	  hoofdleidster	  aanspreekpunt	  zijn	  voor	  alle	  
praktische	  aangelegenheden	  van	  de	  opvang.	  Haar	  werkdagen	  
zijn:	  maandag	  t/m	  donderdag.	  Voor	  dringende	  vragen	  is	  zij	  
vrijdags	  bereikbaar	  op	  het	  telefoonnummer:	  06-‐	  448	  97	  555.	  	  
Ouafaa	  zal	  voor	  het	  uitvoerende	  werk,	  dinsdag	  en	  
donderdag,	  van	  Zahra	  ingezet	  worden.	  
De	  werkdagen	  van	  Ouafaa	  worden	  dan	  van	  maandag	  t/m	  
vrijdag.	  
	  
Remco	  van	  den	  Berg	  zal	  als	  interim	  manager	  gedurende	  de	  
periode	  van	  14	  mei	  tot	  aan	  de	  zomervakantie	  voor	  De	  
Antoontjes	  waarnemen.	  
	  
Al	  een	  aantal	  jaren	  is	  de	  heer	  Remco	  v.d.	  Berg	  betrokken	  
geweest	  bij	  de	  Buitenschoolse,	  Tussenschoolse	  opvang	  en	  naschoolse	  activiteiten	  
van	  diverse	  scholen	  in	  de	  binnenstad.	  In	  2006	  is	  hij	  betrokken	  geweest	  bij	  de	  
oprichting	  van	  Stichting	  Welzijn	  binnenstad.	  In	  die	  periode	  was	  hij	  
verantwoordelijk	  om	  financiering	  en	  prestatieafspraken	  af	  te	  sluiten	  met	  de	  
stadsdelen.	  	  

Momenteel	  werkt	  hij	  als	  HRM	  adviseur	  	  voor	  HVO-‐Querido;	  een	  organisatie	  voor	  
maatschappelijke	  opvang	  binnen	  de	  welzijn	  en	  GGZ.	  	  

Remco	  zal	  regelmatig	  werkoverleg	  hebben	  met	  Shirley	  en	  Ouafaa.	  Daarnaast	  zal	  
hij	  contact	  onderhouden	  met	  de	  school,	  de	  BSO	  bezoeken	  en	  beschikbaar	  zijn	  
voor	  vragen	  van	  ouders.	  Op	  ons	  memo	  bord	  zal	  hij	  zijn	  bezoeken	  kenbaar	  maken.	  
Voor	  dringende	  zaken	  is	  hij	  telefonisch	  bereikbaar	  op	  het	  telefoonnummer:	  06-‐
413	  279	  43	  of	  via	  de	  mail	  remcoberg@planet.nl	  

Voetbalactiviteit	  
Nu	  Ajax	  landskampioen	  is	  geworden	  
ontkomen	  we	  er	  niet	  aan	  om	  voor	  de	  
voetballers	  onder	  ons,	  waar	  ook	  een	  paar	  
dames	  tussen	  zitten,	  een	  voetbalactiviteit	  te	  
organiseren.	  
Wij	  hebben	  een	  pupillentrainer	  gevonden	  
die	  dit	  graag	  wil	  verzorgen.	  De	  activiteit	  zal	  
van	  start	  gaan	  op	  vrijdag	  18	  mei	  om	  15:30	  
in	  de	  speelzaal.	  Alle	  kinderen	  van	  de	  
opvang	  tussen	  6	  en	  8	  jaar	  zijn	  welkom,	  ook	  
als	  u	  geen	  vrijdag	  afneemt.	  Voorwaarde	  is	  
wel	  dat	  u	  uw	  kind	  tijdig	  ophaalt	  zodat	  er	  
geen	  overbezetting	  op	  de	  groep	  ontstaat.	  
Aan	  de	  activiteit	  zijn	  geen	  kosten	  
verbonden.	  	  
	  
Geef	  uw	  kind	  snel	  op	  want	  vol	  is	  vol.	  

Remco	  v.d.	  Berg	  
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Wist	  u	  dat……	  
• Wij	  een	  Protocol	  Uitstapjes	  hanteren?	  Deze	  hangt	  ter	  inzage	  op	  ons	  

memo	  bord.	  
• Uw	  kind	  tijdens	  vakanties	  tot	  11.00	  uur	  gebracht	  kan	  worden?	  Er	  kan	  

dan	  op	  tijd	  gestart	  worden	  met	  geplande	  activiteiten.	  Indien	  u	  verwacht	  
later	  te	  zijn,	  kunt	  u	  ons	  dit	  telefonisch	  laten	  weten	  dan	  houden	  wij	  hier	  
rekening	  mee.	  	  

• U	  de	  verjaardag	  van	  uw	  kind	  ook	  bij	  ons	  op	  de	  opvang	  kan	  vieren?	  Als	  u	  
voor	  de	  traktatie	  zorgt,	  zorgen	  wij	  voor	  zingende	  kinderen	  en	  een	  leuk	  
cadeau.	  Binnenkort	  hebben	  we	  een	  speciale	  verjaardagstoel!	  

• Wij	  sinds	  3	  weken	  een	  schoonmaker	  hebben	  die	  op	  maandag,	  woensdag	  
en	  vrijdag	  de	  boel	  met	  ons	  netjes	  en	  schoon	  houdt?	  	  

• Wij	  elke	  dag	  op	  de	  opvang	  fruit	  eten?	  
• Wij	  op	  woensdagmiddag	  een	  kookactiviteit	  organiseren?	  Deze	  word	  

door	  Marjana	  (moeder	  van	  Pascal	  en	  Alex	  groep	  3	  en	  4)	  en	  Shirley	  
verzorgd.	  

• Wij	  tijdens	  de	  vakanties	  heel	  flexibel	  zijn	  in	  het	  ruilen	  van	  dagen?	  
• U,	  uw	  kind	  pantoffels	  kunt	  meegeven?	  

	  

	  

Het	  team	  van	  de	  Antoontjes:	  

Ouafaa	  

Shirley	  	  	  

Zahra	  

Feestdagen	  

• Donderdag	  17	  mei	  is	  de	  opvang	  i.v.m.	  
Hemelvaart	  gesloten.	  	  

• Vrijdag	  18	  mei	  is	  de	  opvang	  vanaf	  08.00	  
uur	  open.	  

• Maandag	  28	  mei	  is	  de	  opvang	  i.v.m.	  2de	  
Pinksterdag	  gesloten.	  

Alvast	  hele	  fijne	  dagen!	  


