
 

 

 

 

HET ANTOONTJE september 2018 

Beste ouders, 
 
Hopelijk heeft iedereen mogen genieten 
van een fantastische zomervakantie! 
Het was op sommige dagen bloedheet maar 
wij hebben genoten van de thuisdagen en 
van de uitstapjes. 
 
Afscheid kinderen 
Helaas hebben we ook voor de 
zomervakantie afscheid moeten nemen van 
een aantal kinderen. Maar we kregen er 
ook een paar leuke lieve kinderen voor 
terug. 
 
Fort op het buitenplein 
Gedurende de 6 weken zomervakantie hebben 
wij gezien hoe van een leeg plein een 
fantastisch speelfort gecreëerd is. 
Helaas mogen de kinderen vanuit 
veiligheidsrisico’s nog niet op de 
toestellen spelen. Zodra het toestel 
goedgekeurd wordt, wordt u daarover door 
school geïnformeerd.  
 
Naschoolse activiteiten 
In de eerste week van oktober zult u een 
flyer ontvangen met ons naschools aanbod. 
Vanuit de wijkarrangementen zal er ook 
een flyer uitgaan. 
 
Zelfstandigheidcontract 
Misschien heeft u het al van uw kind 
gehoord nu hij/zij naar groep 4 is. Er 
zijn nogal wat kinderen die een 
zelfstandigheidcontract willen echter 
kunnen wij dat niet in overeenstemming 
met u en in aanwezigheid van uw kind 
geven. Dus u bent welkom om hier samen 
voor te zorgen. U ontvangt dan tevens ons 
zelfstandigheidsbeleid hieromtrent. 



 

 

 

 

Reminder met vriendje mee 

Het komt met regelmaat voor dat een kind van de opvang met een 
vriendje mee naar huis wilt om te spelen. De groepsleiding leidt het 
proces; vanuit school naar de opvang zo goed en veilig mogelijk.  

Tijdens dit proces is het soms voor de groepsleiding niet haalbaar om 
telefonisch contact te zoeken met ouders om toestemming te vragen of 
hun kind wel/niet mee mag met een vriendje.  

Omdat er niet altijd wordt afgemeld dat het betreffende kind gaat 
spelen bij een vriendje  of dat er tijdig gebeld kan worden door de 
groepsleiding met de betreffende ouder, is het ook eens voorgekomen 
dat groepsleiding onnodig op zoek gaat naar een kind. Het betreft dan 
een kind waarvan op dat moment niet bekend of nog niet bekend is dat 
het mee is om te spelen bij een vriendje. Het zoeken naar het 
betreffende kind kan dan voor de aanwezige kinderen een gevoel van 
onrust met zich meebrengen…. 

We willen daarom voor de veiligheid van uw kind om uw medewerking 
vragen om het volgende te realiseren: 

• Uw kind mee te laten gaan met een andere ouder mits van te voren 
is afgemeld. Soms is een speelafspraak namelijk van te voren 
bekend (eerder in de week, dag van te voren of diezelfde 
ochtend).  Dit kan telefonisch via een sms op nummer: 06- 
18338296 of via de mail info@deantoontjes.nl 

• Desbetreffende ouder welke uw kind meeneemt om te spelen contact 
met u opneemt om toestemming te vragen. Indien u dit niet wilt, 
kunt u dit ons laten weten. Wij zorgen er dan voor dat uw kind 
zijn/haar dag op de opvang doorbrengt. Uiteraard zullen wij hier 
discreet mee omgaan en het in goede banen leiden. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip! 

 

Workshop met Helma 

Binnenkort krijgen de kinderen een workshop tekenen en schilderen. Dit 
zal in handarbeidlokaal plaatsvinden. Alle kinderen komen aan bod en 
zodra de datum bekend is ontvangt u hierover een mail. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. 


