
 

 

HET ANTOONTJE OKTOBER 2016  

Beste ouders, 
 
Graag nodigen wij u uit voor a.s. maandag 
30 november voor een tentoonstelling van 
de speeltuintoestellen. De kinderen van 
De Antoontjes hebben onder begeleiding 
van Pat, Meryem en Eva Krammer de 
speeltoestellen zelf bedacht en vorm aan 
gegeven; in het kader van onze Techniek 
Activiteit. Deze sloot weer aan op het 
thema van de Kinderboekenweek. 
 
De speeltoestellen gaan we voor 1 dag 
exposeren in Speeltuin de Waag; Zie 
flyer. 
 De ontwerpen van de kinderen zullen ook 
in samenwerking met de Waag gebruikt 
worden om de gemeente c.q. 
speeltuinontwerpers, te inspireren voor 
de nieuwe inrichting van Speeltuin de 
Waag. Dit zal hopelijk binnen nu en twee 
jaar gerealiseerd worden. De gemeente wil 
dit uitdrukkelijk samen met kinderen 
scholen en naschoolse opvang doen.  
 Dus wij dachten; dit is een leuke 
uitdaging voor onze kinderen! 
  
Het is erg leuk en gevarieerd geworden. 
De kinderen zijn heel erg trots en hopen 
natuurlijk dat hun toestel wordt 
uitgekozen. Bij de opening zullen ze zelf 
vertellen wat voor ideeën ze hebben. Een 
minor detail is dat helaas niet alle 
kinderen hebben meegedaan, omdat het 
natuurlijk op vrijwillige basis was. 
  
Hoop u allen te zien! 
 



 

 

 

Vrijdag 5 en 18 december  
Onze kinderen zijn dan om 12 uur vrij. De opvang biedt 
openstelling voor gedegene die daar behoefte aan heeft. 
Groepsleiding start deze week met inventariseren. 
 
Maandag 4 en dinsdag 5 januari  
Vanuit de school zijn er extra studiedagen ingelast. Deze vangen 
wij ook op vanaf 8 uur. Dit kunt u per mail, appje/sms of op de 
groep aan de groepsleiding doorgeven. 
 
Programma kerstvakantie 

1. Maandag gaan we naar Tunfun 
2. Dinsdag Amsterdamse bos 
3. Woensdag gesloten 
4. Donderdag speeltuin en muffins bakken. 

 
Personele bezetting: 
Maandag; Pat en Meryem 
Dinsdag; Pat en Meryem 
Donderdag Zahra en Meryem 
 
Vanuit de OC zal er nog een extra mail verstuurd worden. 
 
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne dagen!! 
 
Mail: info@deantoontjes.nl 
Telefoonnummer: 06- 819 06 494 

 

 


