
Nieuwbrief BSO Antoontjes 
 
Zahra 
Dinsdag 1 april kreeg ik te horen dat de Hodgkin weg is;-) Ik heb wel een ontsteking bij mijn linkerlong maar de 
verwachting is dat, dat vanzelf verdwijnt. Verder blijf ik onder controle. Achter de schermen ben ik al een tijd 
aan het werk en dat bevalt mij zeer goed. Het geeft mij nl. ook voldoening en kracht om te zien dat ik nog kan 
presteren… de kleinste inspanning is echt een overwinning.  Ik neem de rust door simpelweg naar mijn lichaam 
te luisteren… en pas op de plaats te maken door niks, maar dan ook niks te doen en dat werkt. Na de 
meivakantie zie ik jullie hopelijk op school! 
 
Jaarlijkse inspectie GGD 
Vrijdag 4 februari 2014 heeft de GGD bij BSO de Antoontjes de jaarlijkse inspectie uitgevoerd. De GGD 
inspecteert ieder jaar alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen en peuterspeelzalen op basis van de 
Wet Kinderopvang (Wko). De GGD kijkt naar zaken als diplomering van de groepsleiding, verklaringen omtrent 
gedrag, oudercommissie, informatie op website, groepsgrootte, inzet van groepsleiding versus aantal 
aanwezige kinderen, beleid veiligheid en gezondheid, klachtenbeleid, pedagogisch beleid en natuurlijk het 
pedagogisch handelen. 
 
Wij zijn erg blij met het rapport van de GGD over De Antoontjes. Wij kunnen ons goed vinden in de bevindingen 
en aanbevelingen van de inspectie. Het rapport zien wij als een instrument waaraan we ons handelen etc. 
kunnen toetsen, aanpassen en aandacht besteden waar nodig.  
Het rapport, de bevindingen van de inspecteur worden binnenkort besproken met de oudercommissie. Het 
inspectierapport hangt ter inzage op de groep. Binnenkort staat het ook op onze website. Voor vragen kunt u 
zich wenden tot Zahra of de oudercommissie.  
 
Overleg met de oudercommissie 
Op 1 februari is er een overleg geweest met de oudercommissie omtrent de huidige stand van zaken op de BSO 
en eventuele beleidsaanpassingen. 
 
De volgende zaken zijn besproken: voedingsbeleid, zelfstandigheidsbeleid (buitenplein) en ophalen van 
kinderen na school, verzoek van oudercommissie voor activiteiten oudere kinderen. 
 
 Voedingsbeleid 
We zijn onlangs gestart met een experiment om alle kinderen zelf de crackers te laten smeren als zij op de BSO 
komen. Het idee erachter is om de zelfstandigheid van de kinderen al vanaf jonge leeftijd te stimuleren.  
Het is nog even zoeken naar de juiste weg. Het eten gaat  te snel, waardoor het onrustig word en moeilijk om 
een rust moment te creëren voor de hele groep. We passen het op het moment aan. We bespreken  het 
binnenkort met de OC en na de meivakantie evalueren wij het geheel met de groepsleiding. 
  
Een aanpassing in het voedingsbeleid is dat de kinderen 3 crackers ( Volkoren Cracottes) na schooltijd mogen 
eten, voorheen twee crackers. De crackers worden na schooltijd gegeten en zijn dus geen volledige 
maaltijdvervanging. Het aantal crackers bleef een vraag voor ons omdat we een gezond voedingsbeleid 
nastreven. Verder geven we ook meerdere keren per week zaken als tomaatjes, komkommer en wortel. Tijdens 
de woensdagen, vakantie, studie en kleutervrije dagen was dit al het geval. Fruit was al op de opvang en wordt 
nog steeds elke dag aangeboden. Kinderen die graag thee drinken krijgen honing i.p.v. suiker. Mits er 
aanbiedingen zijn word er ook biologisch eten gekocht. Een aantal producten kochten we al biologisch in. 
De kinderen die pas laat worden opgehaald krijgen aan het einde van de opvang nog een kleine droge snack 
zoals een rijstwafel of soepstengel. 
Geen snoep, limonadesiroop en chocolade pasta blijft gehandhaafd. 
 
NB: Ouders die drie crackers te veel vinden, kunnen dit doorgeven aan de groepsleiding.  
Het is ons ook bekend dat kinderen thuis komen met een volle broodtrommel en op de opvang ontzettende 
trek hebben. Ouders bij wie dit speelt (volle broodtrommel)kunnen dit doorgeven aan het overblijf. Indien dit 
niet veel oplevert graag aan de groepsleiding doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat uw kind zijn/haar eten 
alsnog opeet. 
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot Zahra of de OC. 



Een exemplaar van het nieuwe voedingsbeleid hangt ter inzage op de groep en binnenkort ook op onze 
website. 
 
 Zelfstandigheidsverklaringen 
We hebben het beleid rondom de zelfstandigheidsverklaringen nogmaals besproken en waar nodig 
aangescherpt.  

• Kinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar geen zelfstandigheidsverklaring. Tijdens het buiten spelen staan 
de kinderen altijd onder toezicht van een groepsleiding. 

• Kinderen 6 - 8 jaar mogen met toestemming van de ouders een zelfstandigheidverklaring voor op het 
binnen schoolplein.  

• Kinderen vanaf 8 jaar mogen met toestemming van de ouders een zelfstandigheidsverklaring voor op 
het buiten schoolplein. Er is niet altijd een groepsleidster op het buitenplein aanwezig 
 

Overige afspraken:  
1. Ouders ontvangen een document van het zelfstandigheidbeleid. Groepsleiding, ouder en kind 

bespreken samen de afspraken. 
2. Het is de taak van de groepsleiding om met regelmaat het buitenplein op te lopen om te kijken of alles 

goed gaat. 
3. Kinderen worden geïnstrueerd om naar binnen te komen bij een vervelende situatie of de 

groepsleiding erbij te halen. Het zijn nl. niet alleen onze kinderen die op het buitenplein spelen. 
4. Kinderen mogen niet  in dusdanige mate van het terrein af dat groepsleiding op zoek moet gaan naar 

de kinderen.   
Voor vragen kunt u zich wenden tot Zahra of de OC. 
Een exemplaar van het nieuwe zelfstandigheidbeleid en onze visie hierover hangt ter inzage op de groep. 
 
Ophalen van de kinderen na schooltijd 
Om het verloop van kinderen uit school naar de opvang meer structuur te geven is in januari, op verzoek van 
de groepsleiding, ingevoerd dat de groepsleiding bij het bankje rondom de boom de kinderen opwachten. De 
kinderen melden zich en mogen net als voorheen nog even spelen. Wanneer de groepsleiding in de handen 
klapt ( richtlijn van school) is dit een signaal voor de kinderen om te verzamelen en samen naar de groep te 
gaan. 
De oudere kinderen met een zelfstandigheidcontract mogen, na zich gemeld te hebben, op het buitenplein 
spelen. 
 
Afmelden van uw kind 
Verzoek van ons is om uw kind af te melden wanneer uw kind niet naar de opvang gaat. Dit kan telefonisch 
door bv een sms te sturen of een mail. Kinderen die wekelijks om wat voor reden dan ook later naar de opvang 
komen, vermelden wij op de presentielijst. 
Bij voorbaat dank! 
 
Activiteiten voor de oudere kinderen 
De oudercommissie heeft aangegeven dat zij het wenselijk acht dat er meer activiteiten worden aangeboden 
voor de oudere kinderen. Wij kunnen ons goed vinden in deze wens. 
 
Allereerst hebben wij bij de keuze van onze nieuwe medewerkers rekening gehouden met deze wens. 
Groepsleidsters zijn mede geselecteerd op basis van hun vaardigheden om activiteiten aan te bieden. Pat biedt 
al verschillende knutsel en handvaardigheisactiviteiten aan voor alle kinderen. Pat is in het bezit van het 
diploma BIK; beroepskunstenaar in de klas. Op dinsdagochtend assisteert Pat bij kunstprojecten op de Burgt 
school. Het gaat hierbij om materialen zoals: klei, hout, collage, inkt druk, afvalmateriaal etc. 
 
Dansschool De Toverfluit hadden wij benaderd voor Street en andere dans/ballet lessen.  
Groepsleiding heeft een tijdje, zowel bij kind als ouders, geïnventariseerd wie hier interesse voor had. Planning 
was dat het vanaf 4 april tot aan de zomervakantie zou plaatsvinden. Daar zich maar 5 kinderen voor hadden 
opgegeven, heeft de docent afgezien.  
De activiteit word aangeboden voor kinderen vanaf 7 jaar en is toegankelijk voor alle kinderen die gebruik 
maken van de opvang, ongeacht de dag dat u afneemt.   



Mocht er echter wederom onvoldoende animo zijn om Streetdance te volgen, dan komt deze activiteit 
definitief te vervallen. 
 
 
Amsterdams Marionetten Theater 
Op unieke wijze maken de kinderen kennis met, theater, marionetten en muziektheater/klassieke muziek. 
Binnenkort mogen onze kinderen meedoen met een 1-malige workshop: hoe maak ik een Marionet? Met een 
korte scene en een demonstratie poppenspel, bij het AMT naast de school. Het is bestemd voor alle kinderen 
kinderen vanaf groep 3.  
 
Voorstelling AMT; De Toverfluit van W.A. Mozart 
Mozarts beroemde opera in een speciale Nederlandse bewerking. Een klassiek verhaal over de strijd tussen 
goed en kwaad, een exotisch avontuur, een sprookje. Na afloop volgt een kijkje achter de schermen. 
De voorstelling is bestemd voor alle kinderen van de opvang. 
 
Zodra een datum bekend is wordt u hierover per mail geïnformeerd. 
 
Technika 10 
Dinsdag na de meivakantie tot aan de zomervakantie krijgen de kinderen vanaf groep 4 technieklessen.  
Elke les begint met een technisch principe, gevolgd door proefjes om het principe te illustreren. Tot slot een 
werkstuk dat het technische principe in werking laat zien. De kinderen mogen het werkstuk na afloop mee naar 
huis nemen. De activiteit is onder begeleiding van 2 krachten. Meer over Technika 10 kunt u vinden op: 
www.technika10.nl  
 
* Bij onvoldoende aanmeldingen zal er een selectie worden gemaakt uit kinderen van groep 3! 
 
Sport en Spel 
Ouders die een bijdrage hebben betaald voor de activiteit Sport en Spel, kunnen dit van de groepsleiding terug 
krijgen. De Antoontjes had nl. afspraken gemaakt met IJsterk dat aan de ouders geen bijdrage gevraagd word. 
Op het allerlaatste moment besloot een nieuwe manager dat Sciandri, organisatoren van Sport en Spel, dit zelf 
moest organiseren. In de toekomst zal De Antoontjes dit zelf met Sciandri opnemen. 
 
Memo op maat, 
Memo op maat hadden wij benaderd voor muziekactiviteiten voor de kinderen van 4-8 jaar; dit n.a.v. een mail. 
Helaas had Memo te weinig aanmeldingen gekregen vanuit de BSO s in Amsterdam om een project op gang te 
zetten. Vooralsnog houden wij ons bij hun aanbevolen. 
 
Aan alle activiteiten zijn geen kosten verbonden, 
 
Woensdagmiddagactiviteit in de bibliotheek 
Naast de uitstapjes op woensdagmiddag naar het Vondelpark, speeltuin de Waag en andere parken, gaan wij 
ook zo nu en dan naar de OBA voor zowel een voorlees- als knutselactiviteit; voor kinderen vanaf groep 1 
Sinds een tijd heeft de OBA de regel gesteld dat deze activiteiten alleen toegankelijk zijn voor kinderen met een 
pasje. 
Ons verzoek aan de ouders is om aan uw kind op woensdag zijn/haar bibliotheekpas mee te geven. Ook kunt u 
de pas aan de groepsleidsters geven (bijvoorbeeld op dinsdag als u uw kind op komt halen). Kinderen zonder 
bibliotheekpak mogen van de OBA niet deelnemen aan de activiteiten van de bibliotheek. Een kopie van de 
bibliotheekpas voldoet niet, dit hebben wij al nagevraagd. 
 
Aan alle activiteiten zijn geen kosten verbonden. 
NB>Heeft u of uw kinderen zelf een idee voor een activiteit, geef het door aan de groepsleiding. Wij zullen 
kijken in hoeverre er voldoende animo leeft bij de kinderen en ouders en de haalbaarheid van de activiteiten 
onderzoeken.  
 
 
 
 



Mei vakantie 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen een leuke tijd en vakantiegevoel krijgen tijdens de 
schoolvakanties. Wij beogen dit te bereiken door zowel activiteiten buiten de deur als op de groep te 
organiseren. De kinderen worden bij de planning betrokken…zo word het nooit saai. Indien een geplande 
activiteit niet kan plaatsvinden, zoeken we samen naar een alternatief. 
In de ochtend ligt de nadruk op vrij spel en is het aanbod vrijblijvend. 
In de week van 14 april zal door groepsleiding geïnventariseerd worden of uw kind wel/niet naar de opvang 
komt. Als dit van tevoren goed in kaart word gebracht, stelt het ons in de gelegenheid om uitstapjes en 
activiteiten te organiseren. Tevens kunnen wij de personele bezetting afstemmen op het aantal kinderen. 
 
U mag tijdens de vakanties altijd van dag (en) ruilen. 
 
Korte uitleg facturen 
 

• Dit zijn bruto bedragen. Gebaseerd op 51 weken opvang .Van de belastingdienst ontvangt u nog een 
tegemoetkoming in de kinderopvang kosten. Zorg ervoor dat u drie maanden na aanvang wijziging, 
mindering of vermeerdering van uren dit doorgeeft aan de belastingdienst. Stelling van de 
belastingdienst. 

• De kosten € 6,60 zijn gebaseerd op afname vanaf 15.00 tot 18.30. Tijdens de schoolvakanties vanaf 
08.00 tot 18.30. Tweede week kerstvakantie word niet in rekening gebracht. 

• Wij hanteren geen voorbereidingstijd/taakuren.  
• Voor afname tijdens schoolvakanties geld tevens een uurprijs van € 6,60 
• Bovenvermelde uren en prijzen zijn exclusief de incidentele kleutervrije dagen en studiedagen., De prijs 

van deze vorm van opvang is gelijk aan de prijs voor regulier opvang. De kosten voor deze vorm van 
opvang kunnen vanaf de sluitingstijd, einde schooljaar, van de school, worden meegenomen in de 
definitieve afrekening van de Belastingdienst.  

• U ontvangt van de Belastingdienst een document waarop u de afgenomen uren van het hele jaar dient 
in te vullen. Deze afgenomen uren vind u terug op uw jaaroverzicht van De Antoontjes. 

 
Verder 
 
 Email: info@deantoontjes.nl 
 Tel: 06- 492 42 281 
 Goede vrijdag, opvang open vanaf 08.00 uur. 
 Maandag 2de paasdag opvang gesloten 
 Hemelvaartsdag opvang gesloten 
 Pat heeft de eerste week van mei vakantie 
 Verjaardagen van de kinderen vieren wij graag 
 Onlangs heeft de groepsleiding de cursus EHBO voor kinderen gevolgd 
 Jaarlijkse deskundigheidstraining bij BKK in proces 
 Vanaf de periode mei ontvangt u de facturen via de mail 
 Fotos die wij van uw kinderen maken, willen wij ook via de mail versturen  
 Mochten wij iets vergeten zijn, dan communiceren wij dat via de mail 
 Ons informatieboekje, inspectierapport en pedagogisch beleid staan binnenkort ook op de website 
 
Tot slot 
Graag willen wij jullie danken voor de steun en vertrouwen die de groepsleiding en ik de afgelopen maanden 
genoten hebben. Zonder jullie zou De Antoontjes ook niet zijn wat het is!  
 
Hartelijke groeten 
Pat, Meryem, Nazia, Najat en Zahra 
 
 


